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Alle de

WERKEN
Van

LUCIANUS
dm

SAMOSATENSER:
Eerste Deel,

Nieuivfyks uit bet Grieks vertaalt ,

Door

S.B. Mi D,

t’A M S T E R D A M,

By Johannes ten Hoorn, Boekver»
koopcr over het Oude Heeren Loge-

J

ment, r<J7p,



E P I G R 4 M M As

van

L U C I A N U S.

Ik Lucianus ben in 7 oud en dwaas er~

varken:

WantH is maar fpotterny , V geen dat

men Wijsheit acht .

Niet zekers heeft de mënfch^ 7 verdwynt

al g'lykde baren j

Veen is 7 wat wonderlyks j aaar

fiaat
7
er om en lacht;

' r. * -
t : :



VQOR-REDEN
tot den

L E Z E R.

Ewyl meeft alle oude

Autheuren, waar in ee-

nig nut en vermaak

ffeekt, in oniê Moeder-
taal geleien werden ,

foo hebben wy ook goet gedagt dc

Werken van Lucimus

,

een Neder"

duitfch kleed aandoende , u lieden dc

felve op te offeren. - -
‘

Sommige hebben wel eenige Huk-
ken , daar de aardigfte ftoffe in ftak , in

oud verlieten Duits de waereldind»

hand geflopt ; dog wyl de Schryvea

door al lyn Werken een levende aar*

digheit gebruikt,dagt het ons niet on-

geraden den lèlven t’eenemaal in vol-

le poftuur op te diffen.

Naaft eenige jaren is hetWerk van

Lucianu

f

ook in deFranffeenHoog-
duitlè Taal overgelèt, en de Druk-
pers gepaffeert : dog wy vernemen ic.

’t nalien , dat ’er in de Franffe Over-

*
. 3

fet-



Voortreden tot den Lezer.

fettingh eenige ftukken gemift wor-

den /voornamentlyk het Podagra en

Ocypus: verlcheide ftukken zyn daar te

lang uitgerekt, gelyk mennet in de

Letter-ftryd j foodat die meer na de$
Overfetters vernuft , dan na Lucïanus

werk ruikt. Dcrhalven leverenwy u

den IHven in twee ftukken, met een

curieufe Letter gedrukt , en verfcheide

Platen verciert : boven yderHooft^

.ftuk , heeft het ons goet gedacht een

kort begryp , of generale inhoud

des felfs te ftellen.

Hier hebt gy dan , waarde Lezer*

een Philofooph,de kluehtigfte en ver-*

makêlykfte byna van alle Griekfe en

Latynfe Schfyvers ;

9

t Is een man die

de waarheit in alles wil weten, • hy
ftelt het quade en ongeregelt leven

der Goden en menfchen ten toon /hy
bewyft op verfcheide plaatfen dat ’ex

geenGoden zyn
,
gelyk die Heidenfe

Natiën fig inbeelden. Te onregt

werdhy befchuldigt van Atheiftery,

als of hy t’eenemaal de Godheit loo-

chende, \ welk uit lyn eigen fchry-

ven



Voor-reden totdm Lezer.

ven wel anders blykt : men loude daar

uitkonnenoordeelen, dat hy een al-

gemeene Godheit en Voorfienigheit

heeft willen, feilen, gelyk uit fyn Ts~

vogel, en andere Hukken, meer kan
fceweièn worden. Sommige zyn
van gevoelen dat hy een Chrifen

geweeft, en daar na weder een Apo-
iiaat loude geworden zyn ; doch fulks

blykt niet : ook doet men daar nog;

by, dat hy tot fyn feaffe, doorGods
believen , van de honden loude vers

ièheurt zijn geworden,

Behalven datHy deHemellè,Aard*
Zeê , enHelfché Goden belpot , ipo

maakt hy overal occalie ,om de waan-

wyfe Philolóphen , Redenaars en Hi«
ferie-lchryvers , een dappere» douw
in ’t wambais te geven : hy laat ook dc

Tyrannen , Koningen , Hovelingen *

vailche Profeten,Idioten,Hoeren,êtc.

niet vry , hy geeffelt al wathemmaar

voorkomt.

Te onrecht noemt men hem een

Leugen-Schryver ; want hy löekt de

leugen en verbaferde waarheit te

* 4 ontr



Voor- rede» totdeen L ezèr.

«ïitdekken , en te ichande te maken

:

’t welk hy door een verfierdc manier

van t’Samen-ipraken doet : even als

, en andere , welke door fabu-

len en t’iamen-fpraken de waarheit al

lachgende te verftaan gaven.

Ook zijn het niet al verfieringen

,

maar hy heeft vericheide waarheden,

Hi-ftorien, cn lofvanfommige Man-
nen, en andere brave dingen belchre-

veh. Derhalven mag men, alle qua-

de vóor-oordeelen iiitlchuddende, de-

len Schryver wijelijk leien
,
gevende

In verlcheide zaken grcote ftichtinge,

óm \ivel te leven : ten anderen heeft hy

fyn gebruik omtrent Poëten, Schil-

ders , en alle die ioo eenige Heidenie

Goden en geichiedeniflen verbeelden

willen. Poëten en Schilders zyn me-
nigmaals verlegen om eenige nieuwe
ftoffe uit te vinden, hier hebje dan een

hoorn van overvloed, en ftofs genoeg,

omuwverlegentheit te paert te hel-

pen. Dit is het , waerde Lezer , dat

wy U E. vooraf hebben willen zeg-

gen j het overige fult gy ten vollen

met



Voor-redentot den Lezer.

met alle behoorlyke couleuren in de

.volgende bladeren afgefchildert Hen,

daar van wy ons verzekeren derven

,

datlê UE. niet onaangenaam lullen

zyn.

Wyverhoopen, lbo God ons het

leven gunt , op een ander jaar , en
de tyd konnen fourneeren r U L, de

elfComedien van den aardigen Poëét

Vlriflophanesm Neerduits te brengen

,

idie men zeker de Overlte van alle

vermakeiykheden noemen mag. Vaar
wel.

Het Leven van

L U C I A N U S.

LU ci anu $
('wiens naamgeweeft

is Lucius en Lycinus) is vangehoor-

te-plaats een Syriër * uit de StadSa-
mofata genoemt y niet verregelegen van de

riviere Euphrates. Somtijds noemt hyfich
een Aflyrier 5 ofeen Pratenfer , lijnde Hts

Stad in Achajen.

Men meint dat hy geleeft heeft ten tijde

* 5 de
i



Het leven van
des Keijers Tfajani,*» omtrent de regeerin -

ge van Adrianus? V welk nagijfmg moetge-

«weeft hebben y in hes h072dert en twintigfte

jaar na de geboorte Chrifti: Sommtger ge-

boelen echterjsftat hy niet onder Trejanus^

maar onder AureliuS; ofveel-licht noch veel

later (wanjAiVtAxus voert van hem Divus>
dat isyvergode ? zijnde een eer-naam 3 hem
na de dood opgedragen> genoemt) ’t zy onder

Commcxlus 5 ofdat waarfchjneljker is y

onder Severus
>
geftbreven heeft.

Zijn Vader en Moeder fchijnen van ge-

ringe conditiegeweeft te hebben , want in

fijn droom verhaalt hy hoe fijn Vader hem
aan fijn Swager hy het Beeldhouwen befte

-

de 3
maar genereufer vangedachten zijnde

?

is hy alsi walgeljk daar afwijkende 5 tot de

Studiëngeraakt 3 en dit quaat voornemen

ontwikkelt.

In fijn jonge Jaren (volgens fijn eigene

getuigcmjfe infjnFranfcfe«Hercules)heeft

hy de Rhetorica publjkelyk geleert y ook

noemt hyfich elders een Syrifch Redenaar.

Doe fijn jaren wat verder quamen y heeft

hy te AnUQCkiecb een Stad in Syriër^ voor

Advocaatgedtenty maar dewjl het hem na

fijnftm nietgelukte > gafhyficb daar na tot

fthrjven.

De Pyrrhonifche Vhilofophen heeft hy

meeft nagevolgty die niets verfekeren y maar
malle dingen tw'jffelen : V welk infeker



L U C I A N U S.

opfchrift van hem blijkt.

Met fijn veertig jaren begon hy tephilofo-

pheren > en geeftfichm verfcheide gelegent-

heden voor een Wijfgeer uit : daarom werd
hyook by deWijfigerekent .. Hyfihimptop
alle Heidenji Godfidknften > en daar door

komt hem denaam van een Aiheifl en la[le-

raar van daan y doch dit is van de godde*

loofi y en bygeloovige menfihen afkomfiig;

Al is
y
t zake dat meeft alfijnfchr'ijven vol

fichimp is 5 nochtans heeft hy een aardige

Godvruchtigheid y die
3
by aldienfi van.oen

Chrijlen gefcbreven waren y haar Autheur
niet en hoefden te verfaken,

Hyhad. groote aangenaamheit in V ffre*

ken y geluk in yfs uit te vinden5 aardigheidin
>
tjokkenfitfjge doordringentheitm 9

tfihim-

pen, kitteligheit in eenige misbruiken y alzoo

mengt hy ernflig metjok , enjok met ernfi,

aldusfegt hy lagchende de waarheit : aW
fbo befchrijft hy de manieren ? en leven der

menfihen • fiodanig dat geen bly-ffel of
fihimp-dicht met defe zamen-ffraken kon-

nen vergeleken werden . Hy is klaar en vol

van woorden : niet onervaren in de Latijn*

fitaok
Wanneer hy fich wilde in Macedonien

bekent maken y vertoonde hffich m een

Volk -vergaderinge van gantfck Macedo
nien

,
gevende een proef van fijn gekort-

heit , f



HetLeven van Luci anus.
Tot ouderjaren gekomen zijnde , gaf-hy

fich hi defamilie van de Keizer 3 en wierde
jiïgcnt voor den (elven in Aïgypten : Den
Hoveling Timodes, Cellus en Quinti-
lianus, zijn(feciale vrienden van hem ge-

weef, Seker Alexander , die hem voor

een Fropheet uitgaf, tarte hy uit , onder

fchijn van vrientjehap y by hem komende ,

beet hem in de hand5 doch raakte terftond

wederpais. Wijlhy in
y
t fin hadfieh in zee

te geven , befchikte Alexander hem een

Schipper , welke van denfelven heimelijk

lafi had om Ludanus 5 wanneer hy wat
ver in zee was , buiten boort tefmijten, aoch

de Schipper dat niet willende doen[heeft Lu-
danus vrygelaten.

Hy heeft eengroote menigte van Boeken
gefchreven , waar van noch hondert een en
tjèventig overig zijn : by verfcheide Au-

tkeuren leeft men weltwee-hondert Gedich-
ten , die opfjn naam gemaakt zjn. Van
fijn doot kan men nietfekers verhalen

; men
meintdat hyin het tagchentigfte jaar fijns

ouderdomsge(lorven is
: fommigefeggen van

de voet-euvel • andere, dat hy het Lhrtften*

domJoude aangenomen hebben , en ’t felve
verloochenende 5 van de Honden tot fijn

ftraffe Joude vtrfthmt zijn: doch [hier is

geen bykaf



Uileg des

TITELPLAATS.

D E Tijtel-plaat verbeeld Lucia - 1

wis , welke na den Hemel fier

,

belaggende al de HeidenleGo-

dcn : van onderis de Hel met des leifs

Rivier , door welke de dooden van

Charcn met een Schuitje overge-

bracht zyhde , J&acm , Minos en

'Rhadamanihus veroordeelt werden

,

alwaarmen van verre een rad fiet, met
meer andere tormenten,die de Heide-

nen meinden dat de quaad-doenders

lyden moeiten ; dele werden van Lu-

cianus befchreven , achtende ’t felve

maar voor fabulen. Voor fich heeft hy
een Satyr , die hem uit een Boek won-

derlyke dingen foekt wys te maken,

xnaarhy belpotde Waerelt, en al de

geleertheid , diehy met hetoplchui-

veneengordyn, te kennen geeft.

Uitleg



Uitleg der Figuren in ’t eer(Ie
Deel, op haarplaatsgefchikt. Pag. fi.

Hier werd Timen een Athemenfir
vertoont, welke te Athenen wel eer-

tijds rijk en prachtig geleeft had.
maar fijn geld en goed opgemaakt
hebbende, was genootfaakt met de
Schoppe te gaan graven en delven,
zijnde met een Beeite vagt omkleed;
doch Juprter fijn gebeden verhoo-
rende, lönd Mercurius, en den ge-
biinden Phttiis na hem toe, om hem
weder overvloedvan rijkdommen te

vërfchaffen : de Pluim-ftrijkers hoo-
rende dat hy weder een Ichat gevon-
den had, komen hem begroeten ,

maar hy flaatfe alle louter af.

Tweede Figuur. Fag. 9r,

Prometbeus wert door bevel van /«-

piter , Mercurms en Vulcanus , aan den
Caucafus gehangen, om dat hy het
vuur uit den Hemel geftolen, de

Meniën



Menfen gemaakt , en Iupittr het flegt-

fte deel toegedeelt had. Zijn lever

wierd van een Arent opgegeten;

Dochwierd daar na weder van ïupiter

gepardonneerd

Pierde Figuur. 'Pag. M9»

Man en Venus {lapen by malkan-

der , maar Vulcanits vangtlè beide in

’t net , en maaktle belchaamt voor de

Goden.

-M.L .. * l; : -

pierde Figuur. Pag. i$i*

Defe verbeeldhrt generaal het ge-

ne van de Zee-Goden te leggen

valt.

,

Vijfde figuur. Pag. i S i

.

Mercurius brengt de dooden aan de

Schuit r



Schuit : Charon de Schipper
, en

Menippus kyven met malkander

,

wegen hetVeer-gelt. Hier hebje de
Hiftorie van Tantalw , Ixion en Sijj-

pus. Dichte by Mercurius is den dry-

hoofdigen hel-hont Cerberus.

Sejde Figuur. Tag.626.

Hier zijn de Philofbphen hand-ge-
meen , difputerende over de Seéten

,

v/elke veel van de deugden weten te

Ipreken, en ondertuffchen fich foo

dronken drinken, dat fy langs de ftra-

ten niet konnen gaan, of vallen als

een Os , belpouwen alles wat’er by of
omtrent is.

Hier liet men ook van ver de be-
Ipottelijke rouwe en begraafteniiïe,

die men doet aan de Begraaffeniflen.

Uitleg



Uitleg der Figuren

des

Tweeden DEEL.
TT Iet is de beeltenis van de Vifch, in

welke Lucianus met fyn geheele

Schip in geflokt wierde, alwaar hy
cttelyke maanden moefl: blyven.

Hier vond hy volk, een Tempel van
Neptunus, Landeryen j Boffen en

vericheide Volkeren, met welke hy
lange oorloogde. Als dele Vilch

kwam te fterven
,
geraakte hy daar

weder uit. Daar zijn ook eenigc

dryvende Eilanden , daar de Reufen

tegen malkander mede vegten. Bo-

ven zyn de gevegten tuffen de Maan
en Phcebm , om de Colonien die de

Maan in Lucifer uitgelêt hadde.

Aan de kant bet men Cbarons boot,

den dry-hoofdigen Hel-hont Cerbe-

rus , en het tormenteeren der doo-

den.

Iweede



Tweede Figuur
, pag. 1 4 1

.

Binnen in ’t Vertrek hebje een
t’Samen-lpraak met de Haan

, (die

wel eertyds Tythagorasgeweeft waar
)

en Mycillus de Schoen-lapper. My-
eiïïm wilde geem ryk zy* , doch de
Haan raad hem flilks af, brengende
hem ’s nagts heimelyk by de ryke
luiden, latende hem alharebekom-
merniflen fien , hoe ly beforgt zyn
om haar geit te bewaren en weg tc

floppen : Mycillus dit fiende, bleef

liever by lyn Schoenmakers leelf,dan

een Koning, oflbo over-ryk te zyn.

*DerdeFiguur
,
pag. 29 y.

De Thilofophie doet haar beklag te-

gen lupiter
,
dat iy van de vallche Phi-

lolbphen lbo veelmoet lyden , waar-
om lupiter haar Mercurnts en Hercules

toevoegt , om een Regt-bank over
de Philolbphen te lpannen; waai*

door die gemeinde Philolbphen te

fchande gemaakt werden.

Vierde



Vierde Figuur , pag.

Lucianm lult tot tooveren hebben-

de , ttekt na Thejfalien toe, alwaar

hy eenHofpes geraakt,wiens Vrou lig

op de Toover-konft verftont. Hy be-

vind datfe fig in een Vogel verandert ,

Waar over hy de Meit laftig valt,

datlè hem ook met die zalf wilde be-

Imeeren; die juift een onrechte zalf-

dooskrygt, met welke hybefmeert

zynde, ineen Ezel verandert: lan-

ge tyd de gedaante van delèlve be-

houdende, en wonderlyke fortuinen

uitgeftaan hebbende , verandert hy

door het rooien eten weder in een

menlek

Vyfde Figuur,pag. 82 r.

Hier werd het leven der Hoeren

enHoere-jagers afgemaalt , hoe de

Hoeren fig moeten tegens de Vryers

houden, en wat de Vryers doen, en

de bouffon weten te lpeelen , wan-

neer d’een voor d’suider by de Hoer
gaat.

Sefde



S'efde Figuur , pag. 845-

„

Hier zyn eenige Philofbphen ter

Bruiloft van de Dochter van Arijia-

netus

,

welke wanneer haar de wyn
in de kop begon te loopen , dapper

aan ’t vechten quamen.

Yfi

. xi 1

>

LUCIA-



Pag;t

LUCI ANI
Eerfte T)eel.

LUCIANI DROOM ofte LEVER

Defe Droom begrypt
,
hoe Lucianus in het

Steen-houwen ee?t tegen-fin krjgt , hoe

hy door een reden-twifi van twee

Vrouwen tot de Fhilofophie

geraakt 3 en fyn leven

affchildert

Anneer ik een Jongeling be-

gon te werden 3 en niet

meer ter Schoole ging 5 raad-

flaagde mijn Vader met fyn

Vrienden wat hy my alder»

belt foude laten leeren , zom-
;

mige dan dagten dat de ftudien nies alleen

grooten arbeit 5 maar ©ok veel tyds en gels

zonden koften : dat onfe middelen fober en
fehraaltjes waren 5 daar men wel behoorde

de hand wat aan te honden. Zoo dagt het

haar beft geraden 3 om my een Ambacht te

laten leeren : dat ik out genoeg geworden

I

was om myn eigen koft te winnen 9 en mijn

I Vader mynkt langer hoefde te onderhouden;

A dat

I



% Luciani D r o om
dat hy zig ook verheugen zoude wanneer hy
zomtyts eenige vrugten van myn arbeid mogt
komen te fien.

Zoo is hem dan ten tweeden voorgeftelt,wel-
ke Konft wel belt en ligft te leeren zouw zyn,

en te gelyk een vry gebooren Perfoon beft

pafte,welk de minfte koften was, en een ruime

winft by bracht om my te geneeren. d'Eenc

prees de eene, en d’ander de andere Konft,
gelyk het dan toe gaat , daar d’ecn of gene-

gentheit , of d'ander ondervinding van heeft :

doch myn Vader myn Oom eens aanziende

,

(want myn Oom van myn Moeders zyde, een

vermaart Meefter in 't Steen-houwcn van

Beelden was, en in 't Marmer polyften een

vandevoornaamfte) zoo zegt hy, my dunkt

dat het onnoodig is, een andere Konft op te

fpeuren , terwyl wy u hier tegenwoordig heb-

ben. Zoo neemt hem met u (my meinende)

en leert hem
,
dat hy een bequaam Meefter

in’tSteen-houwen werd, die aardig weet uit

te vinden ,en konftelykte houwen. Wanthy
heeft daar groote genegentheit toe

,
gelyk gy

weet,dewyl hy veerdig en zeer aardig in al zyn
dingen is : dit alles uit myn Beddekens die ik

zomtyts van wafch maakte, afmetende. Want
als ik dikwyls uit de Schoole t’huis kwam , zoo
fchrabden en vormden ik het wafch,en maakte

daar dan eens Keejen , en dan weer Paarden
af, ja voorwaar, zomtyts ook wel Menfchen,

en dat al niet vreemt was, zoo het myn Va-
der tocfcheen , waar over ik meenigmaal oor-

banden van myn Meefters gehad heb : Dit



ofte Leve n» 3

bragthy ookby 3 tot lofTan myn verftand en
genegentheid , om die Konlt aan te vaarden.

Devvy 1ze dan zagen dat ik daar groote drift

I

toe had s konnenze van myn geen kleine ho-

pe hebben , om die Konft met gemak inh kort

te leeren. Zoo wierd ik dan myn Oom over»

!

gelevert * die feker ook groot gevoelen
i van my had. Ja de zake zelfs fcheen my als

|

een fpeel gaan toe : dat ik by myns gelyk ten

toon geftelt zouw werden 3 dat ik Godetjes en

!

kleine Beeldetjes voor my 3 of voor de gene
daar ik voor wilde maken kon, en gelyk hei

dan toegaat met de kinderen die eerft begin»

nen.

Myn Oom gafmy een beitel, en gebood my
jallenxkensaan de fleene Tafel te naderen , die

daar in het midden flond, daar by doende
het gemeene fpreekwoord , mi begonnen 3 is

*i halve mrf^* Onderfuflchen door myn on-
jbedreventheid wat harder flaande, zoo komt
by ongeluk de Tafel te breken. Myn Oom
hierover ontfteken zynde, diekrygteenftok

!

welk by hem lag 3 en onthaalde my tot wel-
|komü al vry wat onzagter, als het aan
een Leerling betaamt 3 zoo dat het begin van
'*t werk metmy in tranen veranderde. Ik liep

daar van daan weder t’huis, al fchreijende en
huilende

3 dat de tranen by de wangen neer®

dropen, en ik verhaalde hoe ik met een ftok

onthaalt was 3 toonendc de blauwe vlekken $
en klaagde over zyn wreedeflrengigheit

, daa&
by hangende dat myn Oom zulx uit nyd ge-
daan had, vreezende dat ik hem in de Konft

A z mogte



4 I. uciANi Droom
mogte overtneelferen. Waar over myn Moe-
der zeer vergramde, en bragt veel fchelc-woor-
den tegens haar Broeder voor den dag.

Als de nagt gekomen was, begaf ik my om
teflapen, maar vol tranen zynde, leideik de
*t meeftvan den nagt vol metduizentgedagten.

Dog ’tgenc ik nu verhaalt heb is maar belagge-

lyken kinderlyk.-maav datje voordcr zulthoo-

ren,is niet heel te verfmaden, waar toe bekwa-
me toehoordersbehoorden te zyn. Want om
volgens Homerus te zeggen ,

kjeeg iJ^als door

Ooddtiyh^ toezending een droom in de fbete Jlil-

le nagt , en dat zoo klaar , datze voor dc waar-

heit niet behoefde te wyken. Want al is 't dat

liet een geruimen tyd geleden is ,
ftaan my dc

gedaanten van die gene die my verfchcnen als

nog voor oogen gefchildert , en de taal die zy

tegen my voerden fchynt nog in myn ooren tc

klinken , zoo klaar leek my alles toe. Twee
Vrouws^perfoonendan zag ik, die my beide

met haar handen elk om het fterkft na haar

trokken: ’thad weinig gefcheelt of ik raakte

aan flenters , zoo een begeerte wasser na my :

want dan fcheen d'een Mecfter te zyn en had

my by na vaft , en dan trok my eens weer d'an-

der byna t^eenemaal na zig, zy fchreeuwden

beide om een hards, en belchuldigden mal-

kander: deze, datze my, als haar toekomen-

de wilde bezitten
,
gene zei weer darze onbe-

hoorlyk een andtrs goed voor eigen gebruiken

zouw.
d’Eene was een die gewent was te werkert

,

met een mannelyk wezen
, flordig neerhan-

gend



ofte Leven. f

gcnd hair , vcrccldc handen en opgefchorte

kieeren , vol van ftof
,
gelyk myn Oom pleeg

te zyn , wanneer hy de Steenen polyfte. Maar
d'ander was van deugdelyk wezen, en eerlyk

in de noppen
, mee cierlyke en reine klceren

bekleed. Maar daar na 1 iecen zy ’t aan myn ei-

gen oordeel, mefwien van haar dat ik Jiefit

verkeeren wilde , en ’i vonnis zou ik zelfs uit-

wijlen.

Zoo begint dan vooreer ft dat harde en man-
nclyke Vrouw- mens te fpreken : ik ben, zegt

zy, ó lieve Jongen de konft: van'c Beclthou-

wen , w7elke gy gifter hebt begonnen te leeren,

Uen u Ouders geen onbekende Bloed- vrien-

din. W ant u Groot-vadcr (de naam van myn
Moeders Vader noemende) is een marmer
Beelt-hcuwer geweeft, ook hebben u beide

Ooms die Konft gehand-haafc , enzyn door
ons toedoen onder de voornaamfte voor zeer

vermaarde Meeftersgehouwen. Zoo je na die

leuren en beuzeiingen , ontrent welke deze
bezig is (toonende de andere) wilt laten va-

ren, en by my woonen , zoo zal ik je voor»

eerft deugdelyk opbrengen, en je zult fterkc

leden krygen , zonder eenigenyd inde waerelt
leven, nog je zult niet hoeven in uitheemfe

en vreemde Landen te verkeeren
,

u Vader-
land verlatende met al u Vrienden, nog

j

?en
zult niet om je welfprckentheit geprezen wer-
den. Laatje ook niet afgefehrikt werden door
de zoberheit van

?

t lichaam , of door de vuile

kieeren. Want uit zulke beginzelen is ook
dien vermaarden Phidia

$

voortgefproten, die

A 3 Japter
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Ittpiter uithief: Polycletus heeft Inno ge-
maakt

, ook heeft Myron greote lof gehad,
en van Praxheles heeft men wonderen weten
te vertellen. Deze werden nu aangebeden met
de Goden dieze gemaakt hebben. Wat, in-

dienje eens eene van deze gelyk wierd , in wat
eer en cftime zouwje niet by de menfehen
zijn? Je zouje Vader gelukkig maken , en je

Vaderland aanzienlyk. Deze en diergeïyke

dingen zy meer ftamelende , zomwylen kwa-
lyk uitfprekende , dog alles met zeer groote
drift aan malkander hangende, waar door zy
my zogt te trekken, verder heb ik niet onthou-
wen , want ik verfcheide dingen vergat.

Voorders , wanneer zy haar reden begon te

fluiten , zoo begon d® andere in volgend® ter-

men , maar ik , myn Zoon , ben de geleert-

heit , die gy gewent zyt en u bekent is : alhoe-

welje tot den einde toe met my niet volhard

hebt. Gy verftaat feer wel wat defe goe-

de Beeld-houfter metje ilitrechten fouw , in-

dienje die Kon ft wild et oeffenen :en dan fouje

nog maar een Werkman zyn ,
heele dagen

moede en mat, daerje heele hoop van leven

opftellende, geringlevendc , met matige en
flegtewinft, ibnder moed, arm met kleine

inkomft. Eindelyk onaangenaam byje vrien-

den , by Vyandennietaanfienlyk, nog onder

deBorgers voor gelukkig geagt: maar alleen

een Hand-werker, en een gemeen man uit

het gros van 'tCanailje, altyd een beter man
na cPoogen fiende, en die de tong kan laten

gaan
, altyd pluimftrykendc , in \ kort, je

zoiid
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zouw leven als cie hafen , die ahyd win ft zyn

vandegroote hanfen. En ofje nu aleens ïhi-

\

dlms of Polycletus waart , en je maakte al eens

i fuik koftelyk en heerlyk Beeld-werk, daar yder

een zig niet genoeg kan over verwonderen ,

wie dog van allen, van die het fien , foo hy ver-

ftant heeft, fai wenfen u gelyk te zyn • en waar

lal men u anders voor aanlien , als voor een

hand-werker die met lyn handen de koft

wintV

Maar in tegendeel by aldienje my wilt ge-

hoorfamen, fal ik u veele wydluftige daden van

onfe Voor-ouders toonen , die verwonderens

waart zyn,vooreerft fulje hare Oratien fien, cn
van alles(om foo tefeggen)lal ik u onderrigten,

enugeeft (diehetvoornaamfte is) met veele

uitmuntende gaven vereieren: te weten, met
zedigheid, regtvaerdigheid , Godtvreefentheit,

ftilheid , billykheid, voorfichtigheid , kloeke

heid j liefde van eerlykheid, en begeerte tot de

deftigfte dingen van de wereld. Dit zyn ver-

derfden van een goet verftand,dit is voorwaar

de enkele fuiverheid die noit vergaat: daar-

en-boven fulje fo wel van oude dingen bewuü
zyn, als van die nu nog gefchieden moeten:

maar ook alles *t geen behoort gedaan te zyn,

fulje lang te vooren met my weten te fien.

Óm met een woord te feggen,ik faljdin \ kort

alleGoddelyke en menfchelyke dingen inpren-

ten 5
en die nu armen gebrekkig is, en van foo

een hand-werk raadflaagt, fal binnen kortets

aan yder een 5 een gelukkig man fchynen 5 als

menje eer fal aandoen , enmetgroote lof ver-

A 4 heffen5
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heffen , en uw groote roem van deftige daden
de werelt door fal klinken , foo fullen alleE-
delen en ryke op u moeten toefien. En fooda-
nigen kleed fulje dragen, (wyfende op haar ei-

gen datfe aan had, welk feer blinkende was)
gyfult boven alle Magiftraats-Perfoonen aan-
gewen werden, en overal d’ecrfte fitplaats kry-
gen : en fooje al eens buiten ;

s Lands kwaamt
te reifen, foo fulje by vreemde Natiën noit on-
bekent zyn, met defe en diergelyke oramenten
fal ikje tot een vermaart man maken , foo dat
een ygelyk diejeften, en byjc ftaan, fullen

malkanderfoetje$aanftootcn,en met de vinger
wyfende, feggen , dat is dien uitrekenden
Heer die dees en geene daden gedaan heeft.

Zooder dan y ts voornaams voor valt
,
en het

raakt u Vrienden of de Borgery, foo zullen alle

oogen op b wagten, waar doorje haar doen en
laten fult werden. En fooje dan een woord
fpreekt, foo fal een yder al gapende toeluifte-

ren, verwonderende en uitroepende over uwe
kragtigc en doordringende redenen,en dan ook
over ft geluk van u Vader, dat hy foo een Zoon
heeft. En gelyk men wel fegt , datter uit de
menfehen menigmaal tot onfterffelykhoid ge-
raken, tot dit geluk fal ikje ook brengen. Want
al-hoeweljekomttcoverlyden, foo fulje nog-
tans ge ftadig by de geleerde verkeeren, en noit
ophouden met haar gemeinfehap te heb-
ben.

Gy weet we! wie Demofthenesis 9 en wiens
Zoon, en wat vooreen man ik van hem ge-
maakt heb. Gy fiet ook JEfchintts die maar

een
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een Zoon is van een trommelfter , en nogtans

1

wift de Koning Philipfus hem om mynenc

j

wille , wel wakker te ftreden. Secrates die

|

by defè Konft is opgevoed, foo ras als hy betere

;

dingen begon te begrypen , verliet hy die , en
kwam tot my overvlugren : hoorje niet wat
lofmen hem na geeft ? Derhalven fboje zulke

1 en diergelyke mannen
,
goede faken, deftige

Oratien, eerlyke kleeding, eerc, faam , lof ,

vooraan fittingen, magt, regering , glorie van
welfprekentheid, en naam van voorfichtigheit

verlaten wilt , en trekken liever foo een liegt

rokjen aan, foo moet gy dan alderlei in ftrtimen-

ten in handen hebben, totje werk neer bokken,
op de vloer kruipen, ftegt en regt, veragt, en
noit alsje eens wakker werd ytwes mannelyks

1

of \ geen een Vrijen aart betaamt,overdenken-
de, maarje herfenen al'tyd op je werk brekende,

hoe dat dit fyn grootc , en dat fyn behoorlyke
vorm lal krygen : vanufelfs weinig werk ma-
kende

, omje wat te kleeden en op te fchikken ,

maar u felfs minder agtende als de Steenen.

Defè nog fprekende, en eer het propooft uit

was niet wagtende,ftond ik op, en gafmyn wil
te kennen , verlatende die ongedane hand-
werkiter, ging ik over tot de geleertheid

,
leer

verblydzynde, vqornamentlykalsmydie fla»

gen in den fin quamen , daar ik gifter van myn
Oom louter me onthaalt was. Vorders dender
verlatende, was fy ia \ begin t’onvreden, klap-

pendein de handen, en knerflen op de tanden.

Op’t laatfte gelyk wy wel van Niobe gehoor

t

hebben,verfty fde fe en veranderde in een fteen
b

A 5
Zoq
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Zooymand dit ongelooflykfchynt , foolaat
hem niet verwonderen , want de droomen Cyn

wonderlyk, en werken geeftige dingen uit.

Be ander na my toeflende, feide , defc regt-

vaardigheid fal ik u wel dubbelt doen ten pro-

fyte komen, om dat gy defe Taak wel te regt

hebt geoordeelt. Zoo komt en klimt op defè

wagen (toonende een wagen met gevleugelde

paarden , den Vegaftis niet ongelyk) op dat ik u

toon in wat dingen dat gy niet al onkundig
fond geweeft hebben, fooje my niet gevolgt en
had. Voorder als ik opgeklommen was , be-

gon fy de wagen te voeren en te wennen. Ik

ondercuftchen in de hoogte opgevoert zynde

,

fag rontom en gafop alles nauw agting,van het

Ooftentot het Weften, ik fag alle Steden en
Volkeren, niet anders danTrlftoltmus eerty ts,

die yts op de aarde ftroide, alhoewel het my
ontfehooten is, wat het geweeft zy , dat ik doe
ftroide ; alleenig dat weet ik, dat de menfehen
die om hoog keken my prefen, en alwaar wy al

vliegende gekomen waren , onthaalden iy my
met groote eer en refpekt.

Vorders als Cy my dit ailesgetoont had, hoe

dat ik geprefen wierd , foo brogt fy my weder-

om, hetfeive kleed niet meer aan hebbende ,

dat ik te vooren aan hadde doe ik weg vloog : ik

fcheen wonder cierlyk en helder, fy ondertuf-

fchenquambymyn Vader, en greep hesn by

de mouw , welke my met patiëntie wagte 3

fy toonde hem myn kleed , en met wat
hoedanigheid dat ik wederom gekomen was.

Sy gafhem ookteverftaan, hoe weinig het

fcheelde 3
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fcheeIde,ofhy fou een raad- (lag met fyn Vrien-

i

den over my beraamt hebben # die my alder-»

I

minft foude gepaft hebben. Dit is het dan
\ geen ik uit de Droom onthouden heb.

!

Zoo ras ik dan uit myn kindfe Jaren geko»

men was, fcheen ik heel ontfet uit vreefe

!

van die (lagen. Terwyl dit vertelt werd , foo
i fegt’er y mande, lieven Heer! wat een langen

Droom en regts-pleging is dat ? doe gekte daar

ook een ander mede, (eggende, dat het wel een

I

wimerfen Droom geleek, als de nagten op haar

langftzyn, of liever een van die nachten ,
ge-

lykdievan Hercules is geweeft. Wat komt
dees over, dat hy by ons met fulke beufelmgcn

j

komt te boerten, en gewag te maken van fyn

j

kinderiyken nagt
,
en fyn ouwde en lang ver-

g@tene Droomen ? Want fulke (lechte en beu-
felachtige redenen zyn onaangenaam. Of hy
ons aanfïet miflchien voor Droom-uit!eggers ?

geenftns goede Vrient. Nog ook alwaart gy
JCenephen

, die wel eertydsfyn Droom vertel-

de , hoe dat het hem in fyn Vaders huis

fcheen , en meer andere dingen. Gy weet
alle dat geyeinftheid geengezigt is, nog die

voorgenomen had te bcufelen, dat vertellen

louw, voornamemlyk inden Oorloog , en die

in de grootfte wanhoop van de weereld is , van
de Vyand rontom befet zynde , maar defe ver-

tdlinge heeft groote nuttigheid , daarom heb
ik ii-lieden defe Droom uitgeleit, en dat rneeft,

op dat de jonge luiden haar tot betare ftudien

fouden geven , en de geleertheid omhellen

:

roomamemlyk fooy mant door armoede en
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gebrek een feer quaat gevoelen van hem felven
had, fyn zinnen tot flegte dingen gevende , en
fyngoedan aart verdervende. Want dusdani-
ge fal , weet ik , door defc vertcllinge verfterkt
werden , zynde een bekwaam en kragtig voor-
beeld dat ik hem van myn felven voorliet: want
wanneer hy by fig zelfs fal denken > hoedanig
dat ik in 't begin ge weeft heb, en fo© tot de deS
tigfte dingen opgeheven ben, dc geleertheid
begeerande, geenfins kieinhereig zynde ona de
armoe daar ik doe in was: Eindelyk hoedanig
ik tot u-lieden opgekomen ben, en in alles niet
minder bengeworden ali een van defc Beeld-
houwers.

LUCIANI PROMETHEUS
in Woorden.

Vit defe verantwoordingen verftaatmenCya
manier vanJchryven.

Z Egje dat ik Promethtur ben? als ofjefeg-
gen wilde dat myn werk van Ieemofflyk
waspik verfta defegelykenifle wel, en wil

geern bekennen dat ik hem gelyk ben, ik

werden”
17
Tu

Cen
^
eenl ‘vormer genaamt tewerden, al-hoewel my dat flyk gerin°er

fchynt, dat raen buiten op de dry-wegen vind.
te weten, die dunne ffinkende fwabberinge.
Zoo myne redenen geprefen wierden om datfe

konfte-
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koaftelyk cn wel bewerkt zyn , foo werden die

ge-eerten geprefen mee de mam van dien ge«
leerden Titan. Siet roe darter niet ymant mee
een polityke gcvcinllheid voor den dag en

j

komt, enk felve foo wat met ^tftheenfe ftreek«

jes aardig kwanfuis weet op te pronken* en tot

i

den hemel toe verheft. Waar is dan myn wei
doorwrogtwerkvandaengekomen? Waar is

!

dan die overvloedigheid van Prometijfthe
wysheid ? dit is my genoeg, foo het maar niet
al te aards en te ieemachtig fchynt, en waardig
om aan de Cancafus gehangen te werden.

Maar des te beter kont gy-lieden ufelven by
Promethens vergelyken , dewyl gy-lieden in
vonnisenproee&n uit te fpreken , vermaart
bent, met de waarheid ten fhyd gaande, want
u-lieden werken zyn voorwaar levend , en als

i

niet hemelfche kofbezielt : en fonder liegen
s

haar warmte is als vuur. Men kan ook genoeg -

faam befpeurendathet felve Promethei werk
is , ten zy datje liever wildet hooren

, dat gy -

lieden niet uit leem maar u it gou t formeerder

:

Maar wy die by hetgemeene gepeupel komen*
endedaar van k geene wy gehoon; hebben ,

boodfehappen, foo vertonnen wy anders niet 3
daneenige fchyn-rcden. In fomma omrent
het leem, gelyk ik een weinig te vooren gefege

1 heb, is de Pottebakkcrie befig
* gelyk ook alle

die Poppen en Beeidekens maken a welke de
minfte beweginge niet htbben

* fy zyn ook
tfeenemaal onbeziek f en maar een ydel en
wulps vermaak, de heele feak is voorwaar maar
kinder-fpeL,

A f Onder-
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Ondertuffchcn valt my in

,
of je my foo

Prometheus noemen wilt
,

gelyk de Come-
diant-Schryver Cleen noemde, gy weeter wel
af5 CLeon is Prometheus rut verrichte ZjaJ\en.

Voorders foo noemden wei eertyds die van
«s&thenen dePotte-bakkers, en die Ovens met-
felden , ofdie maar by het Leem doende wa-
ren , ook met de naam van Prometheus

, haar
allufle nemende op het Leem, en het Potte-
bakken. Zoo dit dan ook uwen Prometheus
wil, foo zyn u pylen niet mis gevloogen

, en gy
hebt dat al heel wel na de Stfttïfe fcherp-by-
tende vinnigheid geklaart , dewyl dat onfe
dingen breekfaam zyn, gelyk de Potte-bakkers
vaten : wantalfterymant maar een klein fteen-

tjenop wierp, fouwhetheele werkin duigen
vallen.

Maarmcgt ymant feggen om on? te troo-
ften, dat die dingen nietby Prometheus verge-
leken werden , maar alleen om te prylen de
nieuwigheid van de fake , die fonder eenig
voorgaan of navolging, uitgewerkt was. Ge-
lyk als hy , wanneerder nog geen menfehen
waren, defelve eerftin fyn herftènen conci-
pieerde , en daarna vormde hy die van nieuws
aan,alfoo maakte en vercierde hy de dieren dat-

fe leefden, haar beweegden , en fchoon in

“t aanfïen waren. Kort,hy was deArchitekc
felfs : maar Minerva hielp hem ook , die

het Leem beademde cn daar den adem inblies.

Allbo kon wel ymand om my quanluys te flat-

teren, het in de befte vouw flaan. En dat was
gel oof-ik de mening wel van

9
t genegefegt is.
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Maar het is my daar niet mede genoeg , dat ik

foo wat nieuwigheden fchyne voorden dag te

brengen. Niemant kon yts ouder bedenken

als dit maakfel , na welkers model defe form

t/eenemaal gefchoit is. Zoo dit niet cenige

aardige gracie had van outheid , foo wilde ik

het liever (als gy weet) in duifene flenters

fcheuren , en ondermyn voeten treden 3 want
dat foude geen voordeel ter werelt konnen by
brengen.Ik fouw daar weinig been, dunkt my*
in vinden, wanneer ik wift datter yts in myn
fchriftenmanqueerde, of voor fout gerekent

wierde. Al-hoewel ik nogtans fuiken gevoelen

daar niet afen heb, foo dunkt my evenwel, dat

ik waardig fouw wefen om van een dofyn of

anderhalf Gier-vogels d ?mgewanden uit het

lyfgehaalt te werden ; want ik niet bedenken

kan, datfe mifmaakter zyn , als die gemene,
welke eenige vreemde nieuwigheit met flg

fleepen.

Als Ptolomms de Zoon van Lagus £ eens op
een tyd twee nieuwigheden in JEgypten ge«

bragc hadde, te weten, een Bz&riaaufe Ka«
meel , die heel fwart was , en een menfeh mee

I tweederlei koleuren , welker eene fyde pik

fwart , en d^andere wonder wie gekleurt was

,

en dat door het gantfèlighaam even gelyk van
malkander gefcheiden : de JEgypten&ren tot

liet Schouw-fpel vergadert wefende, toonde
hy haar verfcheide dingen , waar onder op het

laatfte ook de Kameel met de half witte

menfeh voort gebracht wierdsn 3 meinende
hier door een groote vervvonderinge onder-
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het volk te veroorfaken, maar dele waren
vervaart over het flen van de Kameel , en
’t Icheeldc weinig, ofdie uit kwamen, hadden
fig op devlugt gegeven , al-hoewel defelvc
t’eenemaal met gout verciert en purper bekleed
was : de toom was ook vol onwaardeerlyke
en koftelyke gebeenten befet,miiïchien elders
uit dees of geene Darij

, Cambyfis of wel Cyri
kabinet gehaalt. Maar om, defen halfwitten
menfeh lagten

fy altemaal
; fommige hielden

het vooreen Monfter in de natuur en hadden
daar een fchrrk af. Hier uit bemerkte PtoU-
tntus dat hy daar geen groote eer mede behaalt
hadde

, en dat de jfcgyptenaars over nieuwe
dingen niet verwondert waren, maar datfc
voor goct kenden ’t gene fyn regte goede form
had : foo heeft hy die daar van daan genomen,
de felve foo veel niet meer elfimeerende alstc
vooreri. De Kameel is ondertuflehen door
verfuim gefiorven : en defen dubbelt kleuri-

gen menfeh heeft hy aan fckeren77;e/jij de Py-
pcr , als hy onder het drinken deftig gefluit

hadde,ten gifte gegeven.
Voorwaar ik vrees, dat myn dingen ook den

^Uftlf€n Kameel (uilen Aagten : want de
menfchen verwonderen haar nog over de
toom en het purper, want het gene dat uit
twee goede dingen ffaam geflelt is, te weten y
uyt een Comedie en een t’Samen-fpraak , en
fyn door fïg felvcn alleen niet capabel om yts
deftigs te zyn , ten zy der een over een komen?-
det iamen-hang

, en eenbehoorlykeproportie
yan ajes zy menkan ook wel uit twee goede

een
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een vreemde compofitie maken
,
gelyk a!$ da

t

feer wel bekende van Hippocentaurus. Nie-

mand fai ligtelyk feggen dat fuik dier leer lief-

tallig is, maar ter contrarie feer veragt; foo men
anders de Schilders fal gelooven , die der felveg

geile dronkenfehap en doot-flagen uitbeel-

den, Wat dan ?f®u\v men niet wederom yts

aardigs uit twee goede dingen konnen vóórt-

brengen? gelyk men uit wyn en honig t'famen

1
gemengt zynde , wel een geurige drank ge-

il maakt werd, Edog van \ myne durf ikfulks

niet wel feggen , datfe foo zyn , maar ik vrees

dat beider fchoonheid het mengen bedorven
heeft; want Dialogus en Comadia int begin

nauwlyksby elkander ge wennen konnen, de-
wylhy tliuisen byfig felft, op de wandel*
plaatfenmettommigem dilpuit was geraakt;

Ij
Maar ComedU gaffig t'eenemaal aan DsmyfiuS

||

over , verkeerde op het Theater, fpeelde ook $

dikwils boertende, had vermaak in gefoute

fchimp-woordjes* en gal fig ook onder het ge-

tal der pypers : ondertullchen altemets eens

door de Poëzi opgetogen zynde, foo belagten

enbefchimpten fydikmaals de navolgers van
DUlogus , cn noemde haar bekommerde 9 die

over dingen woort-gemeen waren daarfe^tal-

derminfte verhand niet afen hadden , en meer
andere dingen te lang om alles op te halen. Op
haar dapper fchimpende, die Dionyfiaanfi

wulpsheid op haar uitbrakende , datfe in de
logt wandelen en met de wolken verkeerden ,

hydeder by datfe het fpringen van een vloi

naukcurig willen af te meten, om datfe van

de
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dchemelfedingen al te fubiyl difccureerden.

Maar Dialogus haddc ter contrarie Teer def-
tige en aanficniyke difpuiten, eensdeels van de
natuur en aart der dingen, anderdeels van de
deugden der wysgeerigec foo dat tufTchcn haar
looveel onderfcheitwas, alstufTchendegrof-
itc en fynfte muf/k-klanken

, ja \ fcheelde als

k ll
20 naö t# Zulke dingen voorwetende >

Hebben wy ’t nochtans durven hafarderen , by
een te voegen om met elkander pais te maken

,

aie nogtans feer qualyk vereenigt konnen wer-
den. Ikvreefederhalven al wederom dat ik

r
1

^ ^ tS 5 uwen Promethens gelyk is > fal
C

J
gedaan te hebben, ona dat ik het vrou-

welyke met het mannelyke gemengt heb, en
daarom nu fal aangeklaagt werden. Ja dat ik
niet wat anders fchyn , waar door de toehoor-
ders bedrogen worden , haarbeenen opdiflen-
de,dic boven op met wat vet bedekt zyn,te wc-
^*7 e

5n£ornec ê boerteri, onder fchyn van
Pnilofophife Graviteit, datfouw geftolen zyn.
Laat dat verre van ons zyn , en uitonfe Schrif-
ten liever gebannen werden. Waar fouden
wy ooi diergelyks van daan konnen Pelen ?
ten zy daar eenige ons nog onbekent waren,
wcikealfulkepyn-boom buigers en bok- her-
ten veKciert hadden

, maar wat kan men daar
tegen? men dient daar in te volherden

, daar
men eens in begonnen heeft , want myn raad-
iiag te veranderen is een werk van Epimethens
en met van Prometheus*

LUCIA-
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Luciani Brief

Aan

nigrinus.
L

UcUntis wenft fyn vriem Nigrinus alle

heil. Het fpreek-woord isUile^ m dwe-

nen te[enden: Wanehctisbefpottelyk dat

ymand daar Uilen fouw brengen, om dat er

©verbloed genoeg van hebben. Alfoo louw ik 5

aan Nigrinus fchryvende , wel een heel boek

met woorden en wetenschappen konnen vul-

len, maar dan fou ik myaaii dat fpreek-woordt

moeten fchuldig kennen , dog dcwyl ik allee-

nigvanfinsbenmyn meining te uitten , hoe

j
ik nu al vaar, hoe my uwe Oratie aanftaat, Scc.

Zoo heb iKfeker welteregthet fpreek-noord

j
van Tbycidiies ontvlugt,te weten , dat de wwe*

tentheit jftoutigheh im demlbedagtheit vreje

aan brengt : Want het is blykbaar , dat met al-

leen de onwetentheit, maar ook de hefde en

; drift tot de welfprekentheidt, oorlkak is van

j

foodanigen vermetelheit. Vaart we*.

I
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luciani nigrjnus.

Ofvan de

Philofbophfe manieren.

Hjibrtngt hier Nlgrmus een PiatonisPhi-
loiooph

, als een voorbeeld te voorfchmvan aio rrpyt» n /
J / *

7 l V «c\xoaaetyKe en
menfcbelyke dingen foeken te befpiegelen •

mtT%hen
n
gef hy de Ramei»Aoog-moed, derfelheid en overdaad

, foo van
ter zyaen eenfleek : V -welk alles ook op den
tegenwoordige» tyd ka»gepaft werden.

Lpcianits, Philosoóph.
Lucian'us. rj Oe benje ons foo ftatig en

4. 4 hoogdravende wederona ge-

TOlr,);0 „
ko"ien ?§y kent ons niet meer

renVn J ?
nte/lCn

’ ni cc ons te verkee-

lyk vevZin°
UrS te

rTkcn:]c
i

bent wel fchie-

Ivn j;
’ cn fchynt wel van die foorc te

benieuwt V™^^ Ik ben

«ass&r- 4 *« «*». *«
Luc. Wat fegje ?

Phu" Ik had my daar geénfins na gefet om
foo I
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1

foo gelukkig cn voorfpoedig by u re komen
, ja

foodanig ,
gelyk men op de Schouw- plaatfc

jfegt, dry-dobbdt gelukkig.

Luc. Watje fegt, in foo korten tyd.

Phil. Ja voorwaar.

Luc. Wat is het dog dat gy foo opgeblafen

zijt, dat wy niet in'c kort met malkander eens

vrolyk zy n; vertel ons eens , hoe het al toe ge»
gaan is-

Phil. Doet het u feekergeen wonder ge-
noeg , dat ik voor een flaaf een vry gebojen
ben ; voor arm, ryk 5 voor gek en dwaas % ze-

dig ?

Luc. Grootelyks, maarnogenkan ik niet

al te wel vatten watje meening is

Phil. Ik ben regel regt na de Stad gegaan $

om daar een Oog-mecfter op te geuren , want
de leepheid myner oogen begon hoe langer

hoe meer te ontfteken.

Luc. Ik weet dit wel van ftukje tot beetje *

en daarom wenfte ik datje een goed ervaren

Meefter mogt komen te treffen,

Phil. Zoo dagt rny geraden dat ik onfen

PUtmfen Nïgrinm eens ging begroeten
3 de-

wyl hetaieen geruimen tyd geleden was 3 dat

ik hem laaft gefproken heb. Ogtens vroeg op

ilaande^ ging ik na hem toe : aan de deur klop-

pende, boodfehapt de Jongen dank het hens
binnen geroepen zynde 3 treed ik in huis, ik

vond hem felfs met een boek in fijn handen
3 en

rontomhem verfcheide Beddekens van oude
geleerde luiden leggen. In midden was ook
een Tafeltjen 3 op welke eenige Geometrife

Figuren
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d!fnl

Cn sefch
f
eren waren , met de Globe van

narrJ
crmaar^en Calanus, en foo het fchynt tot

nayoJgjngc van het gehecl-al gemaakt.

„ ^ on*haaIdemy leer rricndeJyk en beleeft,cn vroeg hoe ik «1 voer. Zoo vertelde ik hem
*

I

5 °*jacrtuflchen hem ook vragende hoe
met hem ging, en wat hy al deed, en ofhy

t Jftederom wilde na Griekenland varen*

j ?
e

i.

eSon ^y 3 ^ befte vriend! na dat hy van

.

€
j
ln£en metmy fprak, en fyn meininge

eden * fooginger foo een doordringende

frU
*eden van hem af, dat het my

\
an een,£c Sirenen, (Coder ©itgeweeft

en)&donen ofuit een OuwdeHomerifz
aton voort te komen. Met dele woorden be-

gon hy dan lyne Harange, foo dat hy de wys-
geerte prees, om de vry-borftigheit die daar
Ult v®ortkomt

3
* en dat men in gemeen voor

goethoiit, belagten hy, gelykalderykdom-
en,gi°n

3 heerfchappie,eerziichtigheid
, als

° etgout, purper , en andere dingen meer

,

5 °ok eertyds my , feer aan-
n ykfchcnen* Welkeredenen ikbyna met

y en ziel hoorde# waar door ik foo geaffeétio-
eert wierd, datikmy by niemand, van 't gene

^Xgebcurt was, vergelyken kon : Ik wier feer
variabel van alle zyden gins en weergetrokken.

dat doet my feer , dat ik die dingen we-
eriei, welke myalderliefft waren , alsryk-

öomjgclr englön; en nogtans fthreidikniet,
e ïkle alle verworpen hadde : maarnu fchy-

nenmyallediedingenfeergering en belagge-
Jyk: Ik was weder verblyd, alsof ik uit een

duiftere
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duiftere logt van myn voorig leven , tot een

groot en leer helder ligt begon te fien j foo dat

de pyn myncr oogen (dat feer remarkabel is)

metalhaarleepheit fecnemaal vergat , en al-

lengskens met myn geheel verftand meer en

meer fcherpfinniger en fubtylder wierd. Ver-

getende ondertuflehen dat ik dele krank-oo*»

gigheit droeg. Van daar voort gaande, ben ik

daar gekomen , welkers naam gy ter ftond op*
noemde : door fyn vertoog, wier ik foo hoog*
moedig en als opgeheven , daarom kon ik niet

kleins ofgerings bedenken,my fchym het (èlve

ontrent de Philofophie overgekomen te zyn 9

gelyk men wel fegt van de Indianen ontrent de

wyn ; want als fe eerft wyn dronken, dewylfe

|

van natuur warmer zyn, foo wierden fy als

|

rafend, en dubbel-gekker als andere die daar

jj

gewoonte van maken. Op de eigen fte wyle
gaaikals een die razend en woord' dronken
is, verbyu. ai- hoewel dat het geen dronken-
fchap kan gclègt worden, maar liever een nug-
terefoberheide

Luc. Ik wilde foo het wefen kon , dat ver-

|j

toog wel eens hooren, want het is niet redelyk

I

dat men die verwerpe, mein ik , voornament-

jj

lyk dewyl ik een vrient daar van ben , en on-

trent fulke cn diergelyke occupatien my befig

houw.
Phii. Weeftgeruft, wantje geeft hetvry™

j

willig loofend Paan de fpooren , volgens het

fpreek-woord van Homerus. Zooje niet in

de voorbaat geweeft waart, fouw ik gevraagt

hebben ofje my daar van geliefder te hooren

(preken
•*
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lprekcn : want ik wil u als een getuige by vele
nalaten, om dat ik niet weinig en rafe : want
ik hebber groot vermaak in dat dikmaals te
herdenken , en dit verhaal ik als een ververfing
der memorie. Want al ift fake datter niemand
by my is , foo repeteer ik fulks wel twee of dry
maals op een dag by mynfelven. Even als die
Luiden die wonder Kinder- fot zyn, foofe
maar ergens op een ander komen/ullenfc altyd
haar grilletjes en kwink-flaagjes verhalen, en
ia dc memorie ververfen, hare geeft, deugt, en
manieren vertellende: fommigcmcinen datfe
ook mtt haar fpreken , en vermaken haar met
de woorden , diefe mcinen Zelfs gehoort te
hebben

; dikmaals de voorige dingen geheu-
gde* datfe nietkonnen ruften

, en beangfti-
gen haarfelven om hetgene nog met haar voor
handen is.

Op de felfde wyfegaathetmet my, als de
Philofophie daar niet prefent is , foo herkauw
ik de woorden, die ik daar hoorde, waar uit ik
geen klein vermaak en trooft koom te fchep-
pcn. Kortelyk, gelyk als men op de Zee in de
nareduiftere nagt, na het ligt liet

, foolieik
daar na als na een ligt-brandende fakkel

; want
in al myn dingen die ik doe, is’c of dio Man
voor my gefchildert ftaat, en hem die levende
woorden nog hoor tegen myfptekenj jafom-
wyls , wanneer ik wat hoog van .linnen opge-
togen ben, en hem my t’eenema^iinprent, lco
is ’tals of ik nog klaarlyk (yn /anfigtfie, en
lijn woorden in mijn ooren hoor klinken. Het
fpreck-woord van den Comcdianc bevind ik in

my
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my altans waar te zyn, te weten dat hy my nog

een prikkelende angel in de ooren gelaten beeft .

Luc. Houw maar op, 6 wonderlyke man*
van foo een voorbereidinge te maken , en be-

gint liever van nieuws aan te vertellen , want
je my verdrietig gevallen bent met loo lang op
tehouwden.

Phii. Gy vermaant my wel , maar neemt
her niet euvel , want het lbo noodig was.

Maar wat ik feggen wil , hebje wel oit die

Tragediën Comedi-fpeeldersgefien ? ik mein
die ondeugende welke malkander teepypen

,

en de Gedigten onder het fpeelen bedervende*

uit het Toneel gebannen werden ; al-hoewel

de Comcdic niet vreemt is, en menigmaal
met toejuiching afgefpeeit werd ?

Luc Ik kender fiilke al veel , maar wat
hebje daar mee voor }

Phii. Om darhetuligtelyklal fchynen als

of ik die navolgde, 'cecne dikwyls onorden-

telyk Pzamen-hangende , en ’c ander wel door

zwakheid des verhands bedervende: en zoo
voortgaande de gantfe Comedie bederf. En
wat my aangaat, ik zal het niet kwalyk ne-

men. Vorders zal den inhoud my geen klei-

ne fmerte aanbrengen zoofe te gclyk met my
verworpen werd , en myn deel onteerd. Der-

halven weell dat in myn ganfe reden gedag-

j

tig , dat de Poeet zelfs van dierg«lyk.e mislla-

gen onlchuldigzy , en elders ver vanhet-Tp-

neel afgefcheiden zitte , en die dingen minft

gade haat die daar uitgerigt werden. Ik zalje

van myn zelfs een preuve geven, wat voor een

B Come-



2Ó Lucia Ni Nigrinus
Comediant ik ben , en wat memorie dat ik

heb ,
en geenftns van den T ragedi- bode ver-

Ichelende , daarom zoo ik wat te fchraal in

woorden fchyn , zoo denkt maar op het gc-

meene fpreek- woord , te weten , dat, dit of
dat wel betergeweefi ivas

9 ofdat men ’t tvel z>oq

\onge^egt hebben, Enzoojemy verfoeit-, fal

ik het niet heel kwalyk nemen.

Luc. Hoe hecrlyk voorwaar , zoo moet
my Mtrcurïus beminnen , hebje daar u inlei-

ding gedaan, en dat op fyn Orateurs. My
dunkt datjer dat neg wel mogt by gedaan heb-

ben , datje fyn geTelfchap niet lange byge-

woonthad, en daarje niet met een vooibe-

reidinge komt om eenig vertoog van reden te

maken, en het genoeg was dat men u maar
alleen hoorde redeneren van ccnigc wei-

nige dingen, die gy na u befte vermogen
onthouden en mede gebrogt hebt. Wat dunkt

u , zoud dit kwalyk gevoegt hebben , indienje

zulx voor een bcwys had weten in te brengen?

Zulke verfchooninge is niet noodig by my te

gebruiken: Nu hebje u voorreden met woor-
den zeer cicrlyk gepronkt , en ik ben gereet

te roepen en in de handen te ftaan. Dat, in-

dienje nog langer toeft , zal ik in het heftigfte

het ongelyk gedenken » en met een lyne door-

drinkende ftemme pieppen.

Phil. Ik ben te vreden met de voorwaar-

den, diegygefegt hebt: en dat ook, dat ik

niet ordentelyk, nogte gelyk hy, met een
aaneen-hangende reden fpreken zal: Want
dat is ons t’eenemaa! onmogelyk. Dat ik niet

op
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op een ander manier de Perfonagie-fpeclders

gelyk werde ; die menigmaal ^4gammnony ol

Kreon , ofdikmaals Hercules perfoon aanne-

men,die zig met alle koflelykejuweekn bekle-

den, en fchynen wat wonders te zyn;maar aille

eens gapen ,
zoo is het zoo gering ,

flcgt en

vrouwelyk ,
ja van veel minder waarde , als

Hecuha ofPolyxena. Dat ik niet berifpt en

werde,uit oorfake dat ik voor grooter perfbna-

gie ageer als ik bekwaam ben , alfoo des feifs

rang ontcerende
,
van myn bloote en eigen

perfoon wil ik beginnen te fpreken , op dat ik

dien hcralt geen ongelyk en doe , daar ik voor

ageer , zoo \ gebeurde dat ik een misdag

kreeg. 1

Luc. Ik fie wel dat defe man van dage met

en zal ophouwden van het Tragedi en Come-

di-fpelen , tegensmy te fpreken.

Phil. Maar nu zal ik ophouwden, enkee-

renmy nu tot het geen ik begonnen had te

fpreken. Het begin des reden-vertoogs was de

Lofvan Gmken-land > cn van de inwoonders

tot uitbenen , datfe met de wys-geerte en

armoede te gelyk opgetrokken wierden , cn

dat de nieuwsgierige ky kers geen vermaak en

fchepten in de Borgcrs of vreemdelingen

,

welke de welluften daar met gewelt fogten in

te voeren. Maar zooderymant was, die daar

meidiergelyke wulpsheid quam te wöonen

,

wierden van haar t’eenemaal hervormt, ver-

leerden hem zoo allenxkens die grilletjes, en

brogten hem tot een foberder levens-wet.

Hy verhaalde ook een exempel van een die

B 2 met
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met veel goud opgepronkt was , welke tot

Sithenen zeer deftig en uitftekende in de nop-
pen quam, een groote pompe van Pagien en
Lakkeijen tot een nafleep by fig had , cierlyk

blinkende van alderlei gewerkt goud
; zoo was

hy van opinie dat die van ^4theneti hem voor
wat groots Touwden aanfien , hem gelukkig

agten , en hem ontfangen als offer een God
uit den hemel gekomen was. Maar dit mensje
fcheen haar zeer miier en ongelukkig in d'oo-
gen ,

en begonnen hem terftont te onderreg-

ten , hem nogtans niet opentlyk offcherpelyk
bejegenende, wantin een vrije Stad kon hy
leven na fyn zin. Maar als hy Tomwyls in de
oeffen-piaarTen en baden wat korfebhoof-
dig was , fyn Dienaars berifpende, enj de
voorby gaande benauwende, foo fprakker

ymant met een fagte Ifcm elders uit een ver-
borgen plaatle, als ofhy fïg verfchuildc

, hem
nogtans niet eer-quetfende, welk feide, ï\
•vreefde dat hy onderbet baden mogte veronge -

hdijgen, daar is nu een lange Vrede in het bad
geweefi, derhalven jvaffer dat bcir-Uger niet

•van nooden . Hy dit hoorende wier daar door
onderrigt. En wederom, als hy dit veebverwig
kleed uittrok, hebbenfc al mer aardige be-
leeftheid defe gloijende koleuren weten te

befchimpen. Nu word het Lente tyd Teiden

zy : cn waar komt ons defe Pauw van daan *

miflehien is dit wel fyn Moeder, en andere
dingen meer , met d'eigenfte veeg , befpotte-

den zy ook fyn overvloed van ringen
, fyn te

groote curieusheid van hair-lokkcn ; en voorts

fyn
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fyn onmatigheid van leven, "Waar door by

lbo allenxkenstot foberheid cn modefiie ge-

raakt is. Alfóo door publyke woorden vecd.

verbetert en geleerd zynde , is hy weg ge-

gaan.

j

Zoo dat fy ook haar armoede niet en

febaamden , hy vertelde ook yts gehoon te

hebben , dat van yder een publykelyk in de

Pa,nathenai\e fpelen uitgeroepen was. Dat

tanen ymand onder de Borgers gevonden had 5

Jen tot de pre fes van de Spelen gebragr ,
om dat

Ihy met een gekoleurt kleed vercicrt , by het

Ijigemcene Schouw- Ipel gekomen was : de relt

die de man lagen, erbarmden fig over hem, en

verfogten pardon. Maar als den roeper riep

Idat hy tegen de wetten misdaan hadde , pm
dat hy met lbo een kleed by de Spelen quam :

iZoo riepenlè eenparig met een helle Hem , als

bffe met malkander te vooren verfproken wa-
ren , dat men haar fouw pardonneren die met
foo een kleed quamen , want hy geen ander

kleed en had. Dit dan vertelde hy my * voorts

ook de vryheit , die daar is , en de wel-levent-

heid , het vermaak , en dat de menfen daar

niet curieus nog nieuwsgierig w^ren , welker

(horten van deugden in ontelbaarheit onder

haar te vinden waren. Verhaalde ook voor de

waarheid dat haar ommegang tVenemaal met

de Philofophie over een kwam
,
en hare ma-

nieren fuiver cn ontbaftcre bewaarden. Zy
waren feer wel genatureert met die flag van
menfehen, welke yverig zyn , de rykdotn

te verngtem, en die foodanig voornam te leven,

B 3 om
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om met een eerlyken aart te accorderen. Maar
voor die de rykdom licf-koofcn, en in goud
vermaak fchcppen , en door haar magt het

geluk fchatten , die noic vryheid geproeft

heeft, en in flaverni opgevoed is, of die hg
reenemaal de welluftcn overgeeft, en voor-

neemt die alleen op te volgen , zynde een
vriend van wel opgedifte tafels, genegen tot

wyn en Venus-fpel, een guichclaar, bedrie-

ger, leugenaar
,
en wederom ook die genugee

fcheppen om haar hartje in eenig fnaren-fpel op
te halen , of andere inftrumenten en dertele

Uedekens, foo is defe plaats extraordinaris be-

kwaam , om diergelyke anders te gewennen en
te verbeteren ; want de Hratcn,(tegen en mar-

ten zyn daar van d’alderliefelykfte dingen vol :

en 't is geoorlooft de wel lult als met opene
Poorten te ontfangen, eensdeels door het oog,

anderdeels door de ooren en neus ten

derden ook door de keel , cn Venus-woud ,

door welke met een geduurig loopende en
troebele riviere vloejende, alle wegen fegt

hy, geplaveid werden. O verfpèl, gierigheid,

meineedigheid,en meer andere komen wel met
elkander over een : Maar de fchaamtc , deugd
engeregtigheid worden van alle kanten ver-

dorven > en als t’ondcr gebragt , waar door
die plaats verydelt en verlaten werd , altyd

dorftig zynde , en van alderlei brood-dronke-
ne wel! liften florerende.

Alioopenceelde hy my die Stad af, die een

Meefterefle was van diergclydc goede deug-

den. Ik', fcidehy, alsikcerft uit Griefden-

Und

WÊÊÊÊÊÊÊ^KM
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land wedergekomen was * en die dingen wat

inader by myn zelven overdogt,de fèlve als met

j

woorden aanfprekende ,
houwdendequanfuis

[rekeninge van myne reile: De woorden van

Homerus in myn (elven feggende : waarom

benje ongelukkig menfeh van Fboebi dralen

ontrooft
,
(daar door verftaande Griekenland

met haar geluk en vryigheid) hier gekomen?

On te fien hare tumulten, agterklappers,

hooffe complementen,gaH:ermen ,
pluimftry-

> kers, dooddagen, verwagcingen op Teftamen-

ten, en geveinsde vriendfehappen? Wat hebje

voorgenomen te doen , dewyljeniet van hier

vertrekken kont , nog die ouwde manieren
1 gebruiken ? Op defe wyfe hiel ik met myn fel-

ven zoo eens raad,gelyk als Iupiter aan Heffor

gaf; alfoomyw z*elf* 7
gelyk men legt ,

vandt

doodflagen , tumulten en bloedfiorting ,
buiten

fchoots houwende; vorders onthief ik my tehuis;

dit vrouwelyke leven myn (elven vóórhellen-

de
,

datveele vreesagtig fchynt , zoo heb ik

met de Philofophie, metPlato en de waarheid

een woord-oeffening gehad: Myn felven als

opeen ampel en volk-rykTooneel (lellende,

fieikals van hoog watter in de wereld al ona-

nie gaat: Welker eensdeels fommige zyn die

:

groot plaider ,
vermaak cn lagchen konnen

aanbrengen ;
andersdeels die een waarlyk con-

ftanten-vdÈhmaitfouwden kennen bewegen

en doen wankelen. Want zoo men eens een

Lof-digt ter eeren alle grove misdagen wilde

maken, zoo fouwmen geloof ik ,
indewyde

wereld geen grooter wordél- plaats van deug-

R,,4,. den „
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den vinden. Nog meerder quantiteic van

deugdelyke vrome zielen 3 als in defe Stad, en

in defe gewoonte als men hier leeft. Want het

is voorwaar geen kleine zaak fo veel wclluften*

begeerlykheden,Schauw-toonee!en , en ook
aanlokkingen die van alle zydcn met gewelc

indringen , te fmooren.

Maar men moet na het exempel van UHJfes

fulke dingen verby varen , niet met gebonden
handen , als hy (want dat is vreesagtig) nog de

oorenmet was toeftoppende
,
maar al hoo-

iende, liberen vry , en met een gemoed dat

waarlyk fulkc dingen overwonnen heeft. Men
moet ftg over de Philofophie verwonderen }

wanneermen daar al de fotternyender men-
fchen mede vergelykt: En 't geen de fortuin ons

toebrengt, dientmen te verfoejen 3 als men die

te regt inliet : Gelyk als op een Toonecl of

Comedie daar veelvuldige Perfonagien fpelen

:

Hier werd eens een Slaaf tot,een Heer 3 en daar

een ryke arm : ter contrarie werd een Bedelaar

tot een Droiïaarts-ampt of Koning verheven ,

en zoo weer d^eene word d'ander fyn vriend

,

end'andcr fyn vyand; dedsrde werd vlugtig.

En dat het meefte is , alhoewel de fortuin felfs

getuige datfe met de menfchelyke dingen

J peelt 3 en datter niets vaft en geftadig is, nog-
tans die zulx dagelyks Hen, liefkofen daarom
derykdommenen heerichappien niet eenhair

te minder: en elk. heefter grootet hoope van

als een ander; welker uitkom ft noic cn volgt.

Ik lal u nu uitleggen
;
t gene ik boven gefegt

heb , te weten
,
datter dingen gedaan werden

die
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die fomrnigeaan het Ugchcn brengen konnen»

en groot vermaak aan doen. Hoe foudemen

die ryke ménfehen niet belagchen ,
dje haar

ooude en purpere klceden, en vingers zwaar

van ringen toonen ,
en veele wondadyke beu-

fclin^en uitrigten ? en datalderflimn is 5
diele^

op dekraat tegen komen 3
groeten fe met aat-

dere vreemde woorden en co tn pi cmen tert
.j

Zommige meinen datfe gelieft- tal t werdertV.

wanneer een yder het oog op haar heeft , die

wathoovaardigerzyn, dient men wei te hand-

kuffen en als aan te bieden > nier van verre ge-

lykde Perfianen vooreen conMuime hebben,

maar hier moetmen naby komen ,
hg tei aai êe

buigenen ihyk-beencn, van verre ais rr.et *yr

en ziel genegentheid en afftóie toonende ,
ja

foodanig ,
dat men het aan dWdyke lwie r

van Vlighaam kah fién j
dan moet men haar

de regterhand niet de borft Kiiiïcn cn iticeicn s

welk jaloersheid maakt in die gene , die h\\x

niet cn mag gebeuren. Hy dan ftsat daai een

wvlctydsom hem te laten bedriegen. Hier

prysik dan hare onmensheid dièfe nog met;

woorden nog met werken meinen.

Vordcrs die met fuiken volk te doen neer:,

en die in den aars kruipt ,
zyn nog meer tebe-

lagchén 3
die

7
s nagsopftaande , m de midder-

na Pt de hcele Stad fiöór en;weer door loopen ,

én van de Slaven guiten d^urgeflootén
zynde >

meinen dikwils datfe eenige honden, panne-

lekkers ofyts anders hooren. De nut van ede

nare nfigt-wandeling, is éénmaal eten, at

^
nog door grooten arbeid verkrygen, m weli e

ö ö
B 5

z
f
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veel vretten en fuipen
, veel dingen «n-

dertutfehen [prekende die niet betamen
, dit en

dat beri[pénde , en ten le ften euvel nemende,
loopenfe v'eg

; dan weten zy niet als alle
quaaten leugens te bedenken. Vol en faczyn-
de loopenfe in de enge fteegjes het kalf ter
neer leggen , en naüwlix een Bordeel ofHoer-
huis verby komende , of Cy kyven en vegten.
Dan flapenzy een gat in den dag

, en geven
oorlaak dat de Medscyns de heele Stad gins en
weer moeten deur kruiden. Ja fommige (dat
liet dim ft van allé is) kan 'c nog niet wagten
fïcktezyn.

Ik ben van gevoelen dat de Pluim* ftrykers
kwaliker doen , als die gepl uimftrykt werden,
en datfc byna Autheuren zyn van defe hoverdy
en opgeblalentheid. Want alfte over hare on-
waardeerlykc fchatten verwonderen , foo pry-
4en fy haar goud tot den hemel toe, en ver-
vullen ^sogtens vroeg hare voorhuifen

, en by
haar komende, noemen fy haar kwanfuis
Mijn FJcer.Wat voor redelykheidbid ik, moe-
ten iulke Luiden hebben ? Dat, indienfe eens
met een gemein decreet maar alleenig een kor-
ten tyd van defealbcdryveri en vry willige flaaf-
agtigheid fig onthielden , meinje niét dat ter
contrari de ryke Luiden (èlfs aan de armen hare
deuren fouwden komen, al biddende, datfc
dog haar geluk wilden baarblykelyk maken

,

om alfoo met haren fleep te pronken en groot
meefter te fpeten , hare huifen, tafels en maal-
tyden te verderen ? want [y beminnen de ryk-
dom foo niet, om daar alleen gelukkig door

geagc
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geagt te werden. Want de (aak is foo gelegen ,

darter ter wereld geen nnt is voor den befitter ,

nog van koftelyke huifen 3 gouwd , elpen-

been , &c. ten zy datterfommige zyn die haar

daar over verwonderen, en feer groot van we-
ten te fpreken. Door fo een middel behoorde,

men der felver waardigheid te verminderenden

de magt te verkleinen , haar tegengaande, en
men hoorde fig als tegen de rykdom aan tc

Hellen en die te veragren.

Maar wanneer men haar opvolgt, en alles

foetclyk aanpraat, foo voed men de fotte rnien

:

dat ongeleerden , endaarmenklaarlyk d
?on*

wetenheid ten oogen uitfiet fulx do«n , is nog
toe te geven; maar die mede willen Philofo-

pheren , die doen veel dwafer als zy , en is ten

aüendeelenbclagchelyker. Hoe, meinjedat

ik om het hert ben, wanneer ik ymand van

fuiken (bortering , voornamentlyk van die wat
©uwderzyn, onder den hoop van depluim-
ftrykers (Ie begeven , en wederom van den-
deren diemen d'cerc aandoet, als met Lakkeien

geleid en gevolge wordenden dan ook die, wel-
ke tot de avond-gafterien nooden , wat reden

fy voeren, en hoefe om haar koftelyk gewant
tiitfteken, enhaaraanfienlyk maken? Zulke

benyd ik grootelyks, wantfe niet alleen den
perfoon en fynhabyt veranderen , maar fpelem

daar een heele Comedie af. Want 'cgene fy
in de maaltydcn uitregten, met wie van de
pluirnHrykers fal men die vergelyken. Zullen®

fe niet met onmanierJykheid haar gr, t vol fret-

ten? fiülenfe niet met grooterbehei haar balg

£ 6 vol
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vol fuipen ? fy gaan eerft aan de tafel

, en ry

£

n
laatrt op y en willen dan nog meer mede ne-
men als een ander : Zooder dan ymand wat
belcefderis, die beginnen wat te ftngen en te
kwinkeleren.

Alle dele dingen dan agteden hy maar voor
fotternien. Voornamentlyk maakte hy mentie
vanznlke, die als de koop gemaakt is 5 pbilofb-
pheren , als ofte de deugd op de markt te koop
Helden , nemende de gevangen-huiïen en
winkels hare Scholen. Want hy oordeelde
dat ymand j die een ander de rykdom wilde
leeren veragten

, in ’t begin boven alle gewin
cn profyt moede zyn ; om dat hy felfs zulx de-
dc, niet alleen verkeerende en kerende die
geneaie wilden , omniet, maar reikten ook
veel aan de gebrekkelyke uit

,

geheelyk alle
rykdommcn verfmadende. £n k wafler ver
van daan dat hy yts begeert fouw hebben van
dingen die hem met cn raakten

, ja fyn eigen
dingen , die daar leiden bedurven

, nam hy
nieteemin ngt, gelyk den Akker die hyby de
Stad had , welke daar langen tyd gelegen had,
cn niet de pyne waard agte omfe te gaan be-
ften : hy hiel het als voor de fyne niet, leggende
dat wy van natuur geen beftttingen hadden,ag-
tende dat wy die dingen wettclyk en door luo
ceftie maar voor een tyd gebruikten, en als
de beftemde cnd-paal verby was , dat de felve
wederom een ander onder die.naam moert
gebruiken.

Dit geeft geen klein voorheek aan de vrywil-
1 ige om dat na te volgende weten de foberheid

van
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van !even,behoorlykeexercitie 5annfien]ykheid

van de perfoon , bcrgeriyke kleeding , cn dat

het belle is ,
welgemaniert , en over al wel me-

de re vreden Hy vermaande ook de gene daar

hy mede convergeerde , datfènoit voor eenige

dagen uit (lellen lauden omyrs goets te doen ,

gelyk fommige gewoon zyn : haar gelyk als

pen valle tyd vóórhellende,^ 2y dat het heilige

dagen zyn ofbyeen-roepingen, ditfealtyd een
Ibegin moeften maken om de lengen te vlieden,

en te doen wat hetamelyk was. Hy wilde dat

de goede driften Tonder zorge waren. Hier uit

was het blykbaar genoeg , dathy fulkePhüo-
fqphen veroordeelde , welke meinen dat de
meditatiën van de deugt zyn , welke met fecr

propte moeite en arbeid de Leerlingen gewen-
den tegen te gaan : veele bonden haar, andere

the geefelcnfe dapper. Die wat beter waren,
raferen de huid met het mes. Hem dogt dat

men hier door eerder een onbevreeflheid,

kloekheid en flerkhertigheid tegen alle gevaar

en pynefoude verwekken : die nu wel wilden

Inftituercn, dat die moefte agr geven op het

lichaam , aart, ouwderdom en opvoeding der

jLeerlingen : op dat niemand befchuldigt wier-

|de , dieder niet fofficant toe was : en feide dat-

eer verfcheide ’t met de dood hadden moeten
bekoopen , die buiten reden haar kragten cc

veel ingefpannqn wierden.

Een heb ik zelfs gefien , welke hare ftreng^»

heid geproeft hadde , wanneer hy ware reden

en ware wysheid gehoord hadde, foo liep hy
daar al fyn beft van daan, en quam by

B 7 hern^
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hem

3 en fcheen nu van veel Hildcr aart te
zyn.

Daarna maakte hy wederom mentie van een
andere foorte van luiden, verhalende de tu-
multen en oploopen d ieder in de Stad gefchie-
den, en hoed'een van d’ander aangehitiè werd.
Daarenboven de theaters , cirkels daar de paar-
den in liepen , ridderlyke Rok- beelden , de
namen der paarden, en van de t’zamen-fpraken
in de heimelyke Graatjes, daar is voorwaar
overal een grooteraferni van paarden. Hy be-
rifpte der veele van die voor grootc en aanfien-
lyke yveraars wilden gehouwden zyn. Na
de fe vertelling was het of hy een ander deel
van een Comedie begon , aanmerkende ’cgene
ontrent de Begrafeniilen der doodea en Tefta-
menten gefchieden : Daar by doende, dat de
Roomfe Kinders alcyd uitroepen , te weten

,

van haar waar/yl^ regt niet verflooten
werden. OndertufTchen hier van woord-re-
denende , was ik gedwongen te lagchen, want
hy fei datfe begeerden dat hare dwaasheid met
haar begraven zouw werden , en hare fotter-
nien opentlyk met fchrift betuigen , cn andere
laten hare koftelyke kleeren

,
diefe plegen te

dragen ,met haar verbranden, Zommige ge-
bieden dat een fèker getal van hare Haven by
het graf /lillen Haan , wederom andere dat
hare columnen en tomben bekroont Tullen
werden, nog al gek na haar doot blyvende j
hier door wildenfc te kennen geven , watfe in
haar leven al gedaan hadden * wanneer/è
iulke en diergelyke dingen door teftamem be-

geerden.
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geerden. Die waren die* welke allerlei lekkere
en aangename fpyfe kogten , en die de wyn op
de maaltyden met hant-klapping en fpecerien
fchonken : die in *t midden van "de winter no<*
met rofen bekeken zyn ,

haar rarigheid en on^
tydigheid beminnende: en ’t geen naruürlyk
op [fn tyd en ftonde voort komr> voor flegt en
gering , verwerpende; dat defe waren die de
lieffdyk ruikende zalven gebruikten, op defe
fchimte hy grootelyx , doordienfe hare wel-
lullen niet en wiften te dirigeren

, om datze
daar misdag in hadden

, en der felver limitcn
jconfundcerden, en van alle zyden haar door
kvelhi den bedorven. Hy gebruikten dat
fpreek-woord datmen in de Tragediën en Co-
jmedien gewoon is te (eggen

, fy fyn verby de
hutten geloof en. Hy noemde fulke vvelluften
een wanfehapen gebruik : Vorders uit d’eigen-
ftefententiebrogt hy ook die voort, t'eene-
!maal de woorden van Atomus navolgende,
ent, gelykhy, de God die de Stier geformeert
had befchimptcn , waarom hy nicc de hoorns
voor de oogen gedelt hadde , alfoo befchimp-
ten hy ook de gene die fig laten kroonen, om
dacfedeplaatfendaarfe die behoorden te dra-
gen niet en wiften.Want indienfe haar verman
ken feide hy met de reak van roofèn en violet-
\tm , zoo behoorden zy haar onder de neus te
kroonen, om dat die plaats naaft aan de adem-
haling was , zoo datfe hier door beter de geur
in de neus krygen konden. Ook befpotte hy de
gene welke groote pompe en yver tot hare gaf-
|terisn aanwenden, en datom yeelderlei foort

van
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van faufen y aardig gemaakt banket tc beko-

men, doende groote dingen , tot een kort-

duurende vermaak. Hy feide datfe al defe

moeite deden om vier vingers, want foo lang is

ten minrten de keel wel van de groot Re karei

,

fy hebben eer fy die duer gekogte waren gege-

ten hebben, het minrte vermaak niet af, en
gegeten hebbende

, worden fy daar niet beter

van vervult als van andere dingen
;
zoo irter

overig te leggen dat defe korte vreugde het

meeRe geld kolf. En defe kollen was haar als

een RrafFe opgeleid , om haar onwetentheid,

door dienze die ware wel lullen , die de Phi-

Iofophie geeft , nieten kenden, en dieallee-

nig toevalt, welken haar handen aan't werk
willen Haan. Voordcrs verhaalde hy veel ver-

telletjesen Hifloritjes van die in de baden ge-

fchieden , van de groote toeloop , van de

fchimpingen
, en die op de flayen haar rugge

gedragen
, en korten tyd daar na uitgedragen

werden.

Een ding icheenhy boven alkandere te ha-

ten , dat door de heele Stad en in de baden fcer

familiaar cn als ingeboren was , want als ymant
de dragende (laven verby gaat , zoo moet men
luids-kcels roepen en vermanen , datfe voor

haar voeten neer hen , zooder yts in de wTeg

mogt zyn of eenige gaten in de Rraat , 't welk
zeer leelyk is: Ditmeindc hy onvcrdragel'yk

te zyn, dat, ymant onderbet cetcn vreemde
monden en handen daar by moert hebben »

door andere mans ooren hoorden , en gefond

van oog zynde, nogtans ander mans oogen be-

hoefden 5
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hoefden , hoorende en Rende nis offe aoof en

blind waren: dit gebeurt haar op de Mart, in

*t midden van den dag , en dat aan die gene die

de ganfe Stad en republyk fchynen op haar

fchouders te dragen. OndertulTchen verlcheide

dingen nog ophalende, kwam hy tot het eind.

Ik aanhoorde dit alles met feer groote verwon

-

derfnge, vreefende dat hy haaftelyk mogte van

fpreken ophouwden. Als hy ophief van fpre-

ken , zoo ging het met my gelyk wel eertyds

met de Pheaces, Want hem langen tyd aan-

fiende, wierd ik op hem als verfot ,
zyndc met

drajingen in het hooft bedwelmt, eensdeels

van zweet haait fmelcende , anderdeels dat ik

niet fpreken kon ,
t'cenemaal kragteloos, en

myn tonge was belemmert : Eindelyk door dit

gebrek, berRe ik uit in tranen.Want fyn woor-

den en raakten de opperhuid alleenig niet,maar

drongen vry wat dieper door, en raakten het

hert.

Zoo'cmy geoorloft is yts van wysgeengc

redenen te fpreken ,
zoo oordeel ik altans hier

aldus van . Hetfcheen dat ik het doel-wit van

zoo een ingenieus man was. Daar zyn veel

fchutters inde wereld, die volle kokers van

aiderleioratuurfe redenen hebben : welke alle

niet feker en weten te werpen ,
cn haar voor-

gefielde oogmerk bereiken , want zompiger

boog is te Ryf gefpannen , die de pyl met te

grooten kragt uidchieten , die wel het doel be-

reiken , dog blyven daar niet in Reken, maar

vliegen daar doorheen , zoo datfe een open

gapend gat maken , en alfoo het hert doorboo*
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Luc. ö Wattc onzicnlykc, wonderlykcen

byna Goddelyke dingen hebje ons daar ver-

haalt ? alles is voorwaar foeter als honig en goc~

de fpys , en nu gy ftil fwygt word ik bedroeft,

en om na u exempel te leggen ik ben ook ge-

kwet ft. Gelyk als die de dollen hond hyr, (yn

niet alleen zelfs dol en razend, maar maken

de omftanders yan defelve natuur. Want zoo

wanneer dit felvigc verder en verder verfpreid ,

foo zal defelve vrugebaar werdende, tot ontel-

bare overfettingen komen.

Phil. Schynt gy ons nu te beminnen ?

Luc. Wy fyn maats als Olip'hanten, mi ver-

foekikop uwdatgy ons een gemeen genees*

middel befchafc en uievind.

Phil. Zoo moet men dat middel van TeU~

phm doen.

Luc. Wat is dat?

Phil. Dat men moet wederkeeren tot die

ons gewond hebben, en van hem genees-mid -

delen eiiïcheo ,
’thaarvdn den geheeten hond,

Zjigt hetfpreei^mord, geneeft alderbefi*

LUCIA
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luciani oordeel
Va?i de

Klank «letters.

Als Ariftarchus Phalereus regeerde, zoo
heeft den zevenden OSiober de Letter S,
de Letter T voor regt geroepen

, zijnde
de Vocalen of Klank-Letter.s tot refters
verzegt , van wegen Vgevoelt en dief[lal,
haar aangedaan

, ook datze ver te kort
quant tn al die woorden, dietnen met
een dubbelde T Jchreef.

TJ Eckn O regt mfprekende Klank Lu-* J tert,ben ikgrootelyks vcrongcl/kt van de

L
hy ,C
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> e" na

ryJ P ri
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Cm "V minft niec tos en komt,

].., /cJ
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in it?
eew f0nUytsz°° "cfivat, van

hoorde Leggen, om dierbaarheid

om u !>f
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ïgy ‘

!"den weet, eensdeels

omdid-T P V0°rte llMn » anderdeelsom u ander,. Letter-greepen
: Daarna is hv tot

jbo een gierigheid en dwaasheid vervallendehy niet alleen met die te vreden is , dieik doorde vinger zag, maar nu doet hy my groo-er

fmh mK
n>

V°°l
dat ik wc! SenooiCafkt benom hem byu -heden voor regt te roepen, diebeider met onbekentzyr.

Baar
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Daar is my geen kleine angft op her lyf ge-

ilagen om defe hart-wee. Want by het eerfte

onregc komt altyd grooter, zoo dar ik byna uit

myn woon plaats geftooten werde, ja het

(cheeld weinig of ik ial niet langer onder het

getal der Letters blyven. Het komt dan olie-

den toe 3 ó Begters ! met a! de andere Letters

daar in te vooriien. Wantby aldien het geoor-

looftisdatyder een 3 een ander uit (yne order

fchopt 3 en fig zelfs daar in fet * en gy-lieden

zulx toelaat 3 zonder walke niets kan gefchre-

ven werden , zoo fie ik niet hoe ymand het

regt van fyne order 3 daar hy van beginne in ge-

weeft is, fal komen te defenderen. Maar ik ge-

loove geen ftns dat u-Jiedenoit tot fuiken on-

agtfaamheiden incurie (uit vervallen* om te

verdragen h gene met alle regt en billikheid

ftryd. Hoewel gy-lieden een Letter- ftryd ver-

jaar, nogtansmy3 die onregtgefehier/noettnen

niet verfuimen. Och ofte d'andcre Letteren

hare ftoutigheid , daarfè mede tegen de wetten

fondigden , in
;
t begin gefmoort was. Zoo

Touwden de L met de i\, tot defe uire toe niet

meer over hoop leggen , twiftende wegen het

woordlQjJérls en lQphalalgia $ nog ook de

G met deJ^,fouden fo dikmaals hand-gemeen
geweeft hebben in de volderien over het

woord Gnapheio en lQiapl)o Het Touwde
ook al uit geweeft; hebben te twiften met G
en L , hem het woordeken Mogi$ ontrekkende

en ontftelende. d'Andere Letters houden haar

ftil 5 om ytstegen de wettenaan tegaan. Het
i$ geruft dat yder Letter op Tyn plaats mag bly-

ven
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ven , daar hy van ’t begin geftelt is , maar die

hoogerwil klimmen en (Tg verplaatfcn. gaat
tegen alle rcgt en reden aan.

Die u -lieden eerft defe wetten voorgefchrc-

ven heeft 3 (het zy dat het dien Eilandfen %ad-
muigcweeil zy , oftcPalamedcs de Zoon van
Nauplius , alhoewel zommige dit Simoriides

toefchryven,)hoe dat yder in order moet ftaan,

wie d'eerfte ofde tweede zy, welke daar ook
dequaliteiten en deugden by gedaan hebben
van een yder van ons, voornamentlyk u-lieden

6 f(egters! die u-lieden met voornamer eere

begiftigt hebben, omdat door u-licder toe-
doen de klank moet gegeven werden.

In de tweede order behoorden de halve
klinkers geftelt te werden, om dat defclve fon-
der u-lieden toedoen niet en konnen gehoon
werden. De laatfte fït-plaats komt de ftom-
me Letters toe , om datfe dooten fonder klank
zyn. Defe wetten dan moeten door u-lieder

gemaintineert werden. Maar defe T by do
Grieken Tah gefeyt, (want ik kan hem met
geen flegter naam noemen , dan daarmen hem
mede gewoon is) zooder niet twee aanftenly-
ke van u lieden by quamen , te weten,de en
U , zoofouw men hem nieteens hooren, defe
heeft my grooter ongelykgedaan , als oit een
van de andere Letters. Want hy foekt my uit

allenaam- en werk-woorden, die de taal eigen
zyn, te dringen; daarenboven ook felfs uit de
tTamen-knocpendeenvoorzettende woorden

,

foo dat ik defe overgroote vrekkigheid niet wel
en kan dulden nog gedoogen.

Maar
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Maar nu is ’ttyd te fcggcn, van waar en waar-

door defè (aak zyn begin genomen heeft. Ik

reifdözomtydsna CybeUn toe 3 (welk geen

onvermakelyk Stedeken is 5 zyndc een Colome
fbomen (egt 3 van de *Atheners) en nam de

feer fterkc^rnetmy 3 die van myn gebuiirtjes

wel de befte was. Wynamen ons intrek toe

fekcr Comedi-digter Lyfimacbus , uit Bo'éuen

van daan > foo ik vermerkte : maar nogtans

wilde hy liever datmen feide dathy in mid-

den van*s&thenengcbooven was. By defèn

Holpes dan fag ik eerft de gierigheid van de T

:

dewyl hy nu al in fommige weinige dingen fyn

handen geftagen had ,
kerende TettarAfynta,

ontroovende my van myne Bloed-vrienden

,

foo agte ik het voor een gewoonte van die Let-

t ers, die met my opgevoed waren .Voorts als hy
my Ttmeron, en meer diergelyke woordjes
ontrok

? feggende dat het fyne waren , foo

hoorde ik het met patiëntie aan 3 en de faak beet

niet vinnig
; maar van defe een begin makende^

kwam hy daar na te feggen l^ftttheron, en
jQcttuma

. ,
en Pittan: voorts (onder eenige

fchaamte Bafiiittan. Zoo ben ik daar niet

weinig over t'onvieden geweeftyen met toorn

ontftekon, vrecfcnde dat hy ook SuJ\a foude

Tuka noemen.
Ikbidjedan, wattrde regters, datgy 3 my

dievergramtenteregt ve^oornt zy, voorna-

mentlyk van alle hulp en byftand verlaten

zynde ? gelieft te vergeven. Want het is geen

kleine (aak ckar ik nu in fteek 5 want behalven

dat hy my van myn gewoone en famaliare Let-

ters
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tets ontrooft , foo neemt hy my als van tu/Tèn
de tanden het woord KIJJa. zynde een klappen-
de vogel, en noemt her Als ook PhaJJk
rnet JVêjJa en J^ojjuphos. Alhoewel ^friftar-
chus daar tegen was. Hy heeft ©ok niet weinig
Honig-bijen met fig genomen. In
komende, foo heeft hy uit her midden van dat
Landfchap Humetton buiten alle regt en reden
nafïggefleept endatterprefemievan u-lie-
den en meer andere Lettergrepen. Maar wat
ia! ikker tegen doen , daar my gams Tbejptlicn
uitgefpogen heeft, fig nu Tettalien noemende ?

Daarenboven ben ikdeganfezeeuitgeflooten.
Ja lelfs van de tuin-bcete verfchoont hy my
niet, foo darter niet een brok voor my over
is.

J

Dat ik een Letter ben, die niemand en
foek tefebaden, daar kont gy-heden bed van
getuigen

, nog noit heb ik de Letter Z befchul-
diemy Smaragdiu ontnomen heeft, met

geheel Smyrnet, Kogook heb ik de eenig
moJeit aangedaan, die nogtanseen contrakt en
V erbond-brekcr is , daar Thucydides hem nogm hielp. Myn gebuur /^die kan men het noo
toegeven, om dat hy met dekte beladen is, en
*nyneAfyrrhinas(daüs Myrtus-boomen)ront-
om my geplant heeft: en melancholyk zynde,my in 'c aanfigt gefmeeten heeft : zoodanieen
Letter ben ik. Laat ons nu confidercren de
LetrerT, vanwatkwaataardige natuur hy is
tegen alle Letters

, en hoe hy ïyn klauwen te-
gen ydereen open fpert. Hy heeft ook deD, TH, Z, cn meed alle andere TaaMet-

ters .
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'tersinjuricfoekenaantedoen Ontbied my
de beledigde Letters. Hoort dan., lieve reg-

ters, eerft deD fpreken : Hy heeft my ont*

inomen Endelechiam , daar voor feggende

EnteUchiam

'

kv*clk tegen alle wetten aan-

gaat. Hoort deTH cens roepen , cn fiet hem
het hair uit de kop trekken , om dat hy van hes

woord YLoUk^nüs berooft is. Men hoort ook

deZomfyn woorden Sjri'Zein en Salpi'^ein

kryten en huilen , ja hy mag niet eens Gry-
7$in (dat is grtinnen te feggen) behouden.

"Wie plaaftcr gena zouw dit konnen verdra*

gen? Hy beledigt niet alleen de Letters die

hem bloed-vriend zyn , maar hy flapt ook
!|over tot menfehen van dien aart en manieren

:

jnog en laat niet toe dat defelve regt uitgefpro-

ken werden
,
ja de menfchelyke laken manen

my wederom tot het woord Glotfa, (dat is

tonge) want ik verflooten zyndc maakt hydeti

Glottavan, een vernieligen byter.

Maar, om my niet t'eenem aal te verpraten ,

zoo fal ik wederom op myn text komen, en

mein de menfehen te bcfchcrmen, in'tfluk

daarhy die verongelykt , want hy wilde hare

woorden als met touwen aan malkanderensf

(binden, en van elkander fcheuren , zoo dat

het geenm noemde

,

daar maakth
t̂

Talon af, alfoo foekt hy overal het Magnificat!

ite fpelen. Een ander fegt wederom PerS

ïQêtnatos, (dat is van de rank) endaarmaake

j

hy Tlemavan* En nog is k niet genoeg dat h^'

dit onder het gemeene volk doet, maar ook
i aan dien magtigen Koning , van welken hee

C geroep
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geroep is dat de aarde , zee , cn de ganfc na-

tuur voor hem moer wyken , en wert van

J^yros in Tyros verandert. Alfoo bederft hy

der menfehen fpraak.

Hoor cens hoe hy in de weer is, om dcfelve

met handen en voeten re beledigen. De
menfehen fchreijen en huilen over haar onge-

luk, en vervloeken dikmaals dien Kadmus

,

dat hy de T onder het Letter-tal gebracht

beeft > zy feggen dat de Tyrannen de figuur

van defe Letter hebben nagebodft, om daar

bouten van te maken , daarfe de menfehen

aan hingen , cn om dit werk- ft uk heeft defen

ftilken kwaden naam gekregen. Oordeeljc niet

datdcT waardig is om daar aan gehangen te

worden ? Voorwaar ik derf dat onderteeke-

nen ,
en dat metregt, op dat hy ftrafte draagt

aan fyn eigen gedaante , daar het kruis na ge-

maakt is : ’t welk de menfehen met die felve

naam noemen.

LUCIANI TIM ON.

Ofte

Menfehen -hater.

De

n

A thener Timon , zgngoed in kor-

ten met zyn vrienden opmakende* ioierd

haaftig van ryk een bedelaar : hier over

vergramt zynde * veragt zy?ie fihyn-

vrien-
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vrienden

:

Jupiter over hem erbarmende*
zond Mercuur en PJutus uit den hemel

^

om hem eenfchat onder hetgraven te la-

ten vinden 9 waar door hy daar na zjn
geit beter leerde bewaren.

Timonj JupiteRj MrrcuüRj PiütuSj&c.'

Timon. lieve Jupiter , gy die herbergt,

\/ vriend houd , huis-genooc zyt*

gy blixern werper3wo!k en don-
der maker 3 en zooder meer namen zyn

, daar

de opgetogen Poëten uw méde konnen noe-
men j voornamentlyk wanneerfe gedigten

maken , want dan werdje op duizentderhande

manieren genoemt 3 waar met fy haar val-

lende digten onderfteunen , en de wyu-ga-

pende voeten weten te vullen. Waar is nu «
wyd krakend weerligt 3 en u fwaar flaande

donder? waar is u brandende
,
glandige eu

verfchrikkelyke blixern ? Want het is nu blyk~

baar , dat het altemaal maar leugens zyn 3 een
verzierde rook van Poëten s en maar een
uhndblafen vol van opgepronkte namen,Waar
blyven u vaardige en van verre werpende wa-
penen y \ fchynt dat (c verdooft en kout zyn s

wyl der niet een fprsnkjen van uwen toorn op
de booswigten geworpen werd. Zoo das.

ymand die een valfchen eed doet 3 vervaar-

der fal werden over een vers ukgeblutfte

lamp 3 als over de vlam van u al terneer flaan-

de blixern 3 daarom meinen zy % datje eer?

brandhoud na haar toe werpt 3 welke vlam of
C % rook
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rook zy niet en zien ofagten, maai*die wonde
nieinen zy daar nog af te"krygen , datfe al lee-
nig met rook vervult werden. Hier door,durft
Sulmoneus tegensu aan donderen ; cn dat niet
ibnder groore reden , wyl lupitcr door een
lange winter fchynt vervroren te zyn , want
dit is een man die op alle fchelmeri fecr heet en
vuurig is , en die 'c derft belfaan

; waarom
zouwhy ’cniet doen , daar gy fchynt onder
het Mandragers kruit te flapen en te ronken ,
die niet eensom en fiet na de meineedigers en
quaatdccnders ? Gy bent milfchien leep van
oogen en daarom blind , zoo dat hetgeen u
voorkomt, gy niet en fiet

5 gy zyt ook foo
doofals ofhet van ouderdom was. Doe gy
een Jongeling waart, vol van vuur en vlam,
heftig in toorn , tegen alle quaatwillige boos-
doenders , maakte gy met haar geen beftand

,

maar dadelyk waart gy met uw 'blixem gereet
te werpen

,
gcduurig fchoot gy JEgii, u don -

der drong overal deur , u weerligt ging als

geregende pylen: de aardbevingen en fchcu-
ringen maakten holen als een fifcdaarenbovcn
fneeuw viel met heele bergen, de hagel als
klippen : en om met u leer groot te fpreken

,

de fnellc en onverwagtc fiortregensvielen met
heele rivieren. Hier door quam de Schip-
breuk ten tyde van Dtutalion, zoo dat alles
van het water overrompelt wierde, dader nau-
welyx een klein fcheutjen, welk op den berg
Lhanoraan quam, behouden bleef; daar wier-
dcn maar cenige vonkjes van ’t menfchelyk
geflagt behouden , waar uit een quaataardiger
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volk daar na op rees. Dit is nu u regte loon

van onagtfaamheid , dat 11 nu niemand ca

offert of krooncn brengt, ten zyind'Qlym-

pife Speelcn; die ailcen uit gewoonte gehou-

den werden: zyfiillcnu byna
, gy eddfic der

Goden
j

Satimins gelyk maken
}
en uw int

de MagiÜraat bannen. Ik fwyg nog te feggen

hoe menig reis uw Tempel berooft, cn met
Sacrilegie gefchonden werd , welke ook aan u

inde Olymplafe Speelen hare handen hebben

derven (laan ; ondertuffehen hitPce gy de hon-
den niet eens aan, nog gy riept uw gebuuren

niet tot hulp , om defe Kerk- roovers te vatten^

cn op de vlugt te jagen. Maar uitrekenden

reufen-moorder en overwinner van de zon ,

fit daar üil , als zy u fchoon gekrult hair affne-

den , hgudende de tien ellige büxem in uw
rechterhand. Wanneer fa!der een eind vm
defe forgeloosheid zfn ? Ofwanneer fuije van
fulke fcnelm-fiukfeen ilraffe nemen ? Hoe veel

Pbahont es ofDeitcaliones fiillendcr bekwaam
zyn om defeonuitputtelyke quade gemanieit-

heid te reinigen? Maar om van 'tgemeen te

fvvygen
, fa! ik alleen van myn felven fpreken.

Dewyl ik foo veel ^Atbenlenfers tot foo groo-

ten ftaat verheven hebb’ , en van arm,ryk, en
die ^ van nooden hadden onderfteunde , ten

langen leften was al myn gele en goet tot hulp
van rnyne vrienden , om die te laven en te fpy-

fen : maar nu ik tot armoede vervallen ben ,

werd ik met de nek aangekeken , ja agten my
niet eens waardig aan te lien , daar zy my wel
eertyds plegen te aanbidden, teeeren,en op

C 3 dc



54 L U C I A N I Timon,
de minftc wenk te pallen.

Zoo het gebeurt datik ymant elders tegen

boom. Zoo is 'c als ofik een halfverlieten ftok-

beelcwas, die van langer hand vervallen is,

daarrrïen zoo fonder eens te kennen , verby

gaat. Zommigealsfy my van verre den, (laan

een ander weg op , om my te myden , zyndz
voor my vervaart als ofly een bullebak geilen

hadden, dielè wel eer lëidexi haar behoud te

syn. Derhalven tot de uicerfte armoede ver-

vallen zynde, heb de Ipade by de handgeno-
men om te fpitten , en een penninkjen daags

tc verdienen , dusdanig Philofophecr ik dan
metdefpade in myn eenigheid. Dit gewin
foek ik dan by een te fchrabben

, omwykende
ondertuffehen die gene , welke de fortuin on-

verdient gebruiken. Want dit fleekt my wak-
ker in de krop. Nu ondertuffen gy Soon van

SttHMHS en f{hea, ik hoop , dat als u diepe en

/ware flaap over (al zyn , (want gy hebt ook
Jïpmsnides al ffapende overrompelt) gy op

nieuws uw blixem werpende, uit den weer
ontfankcen Oztx u heftige gramfehap over ful-

Jkc boos wigten fulc uitgieten , en u jonge fiere

jeugc weer fal bloejen ; ten zy het waar is \ ge-

ne by de CrtUnfsn van u gefegt werd
,

dat zy

u Graf-ftede hebben.

JuPiter. Wie is dit Mercuur} Wie hoor

ik daar uit ^tbenen zoo onbefchoft aan den

berg Hymtttus roepen , hy is vuil en lelyk met
een bokkevel gekleed^ My dunkt, dat hy

graaft, en dat defen Houten rafe -bol voor over

bukt. My dunkt dat het een Philofooph is ,

want
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5 5

want hy fouw anders fulke /chimpagtige le-

lykc woorden tegen ons niet uirgebraakt

hebben.

Merg. Wat belieft u Vader? kent gy niet

de Soon van Echecrates van J^clytteen van
darm ? dat is die man , die in lyn heilige heeft

-

ryden ons zoo meenigmaal tegaft heeft gehad,

ciefe is in korten ryk geworden, hy die heele

offerhanden van hondert beeften opofferden

,

by welke men deJoviale Feeft-dagcn ter ecren

uw foo hecrlyk onderhiel.

Juf. Wel wat veranderinge van faken is

dit? Is dit dien eerlykcn Godsdienltigen man,
dienrykaart, wiens vrienden hem te voet vie-

len? Wat is hem eilaas overgekomen, dat hy
der foo bedelagtig uit fier, loopende met naak-

1. :n . * ^ . ï . »? „ r. ».
vc innen r 4<uy vim , CliCz;aig 5

^cnuisiuc

graver, als ik merk , wanthy zoo een fwarg
feluip in de handen heeft.

Merg. Hier toe hebben hem degoetheid,
beleeftheid , en barmhertigheid over die gene
die gebrek hadden, gebracht: ft Welk voor-

waar maar zotcerni en lofilgheid was, heb-
bende geen verkiefing van vrienden : want hy
wiftnietdathyft aan roof-vogeis en wolven
ten beften gaf. Want de gier*vogels die zya
lever uitpikten , oordeelde hy goede vrienden

te zyn , haar dikmaals te ga ft noodende. Maar
daarnaalsfyzyn beenen byna ontbloot had-

den , en rontom afgeknaagt , en fboder wat
merg in gebleven was, wel te degen uit zo-

gen, liepen fy heen ,
hem fchoontjès tot de

fchonken toe afpluifende , zoo datfe hem daar
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na niet meer wilden erkennen ofaanfien : en
nog veel minder floppen fy hem wat toe. H icr

om is hy nu een graver , als gy fiet , met een
rellc rok bekleed , dervende uit fchaamtc niet

in de Stad komen, hyfpit en graaft voor een
gering loon , hy vaart wakker uit tegen de on-
dankbare luije heeften* die door fyn goeder-
tierenheid ryk en weelderiggeworden zyn, en
nu hem foo opgeblazen verby gaan

* ja willen
niet eens weten dat hy Timon genoemt werd.

Jup. Dit is voorwaar een regtfehapen man;
dienietteverfuimenis : en met regt is hy ont-
helt, die in fuiken perket fteekt. Wy fouden
die boefagtige pluimftrykers wel gelykenen,
foo wy fuiken man d« vo ct gaven

, die ons foo
veel vette geiten en ftieren op de altaren pleeg

v‘ * 3 ' *wö “* v'* w **

—

gaten fchynt te fitten. Om myn menigvuldige
omflagen befoinges, van meineedige troepen,
die gewelt aandoen, rooven, en dan nog de
VKeefè voor Kerk-rooverie (defe zyn feer veel

en naulyx te obferveren , foo datfe ons niet een
hair door de vingeren fien) zoo hebik in lan-

gen tyd het oog op^thenen niet gehad, voor-
namentlyknadatdePhilofophie en dewoor-
den-ftrydendaar fo in zwang gingen ,ik wierde
door haar vegten en roepen belet de gebeden
der menfehen te verhooren. Zoo is ’t my beter
met geflopte ooren ftil tefitten, eerdefelve
door hare onnodige femel-knoperie , met roe-
pen en tieren komen te berften en te verdoo-
ven. Zoo dat dit de oorfaak is geweeft , waar-
om defenbloet ook verfuimt is, alhoewel hy

niet



ofte Menfchen-kater
; 57

niet weinig van ons verdienden. Weetje watje

doet Mtrcuur, brengt P/«//4$alje beft by hem.
Laat Plutus ook Theftiurus met fïg nemen, en
brengtfedan byTlmon alleen , maakt ook dat-

je by niemand anders ligtelyk en gaan , alhoe-

wel hy haar met gewei: wilde uit den huis

boenen* Wat voorts die vleijers aangaat , en
die tegen hem ondankbaar geweeft hebben ,

daar van fal ik daar na fpreken , en fai haar

ftraffen wanneer ik myn blixem op nieuws
hermaakt fal hebben; want daar zyn twee
fcherpe punten van de grootfte ftralen gebro-

ken
, wTanneer ik onlangs foo haaftig op dien

Sophift naxagoris blixemde,om dat hy met
fyn vrienden de luiden fogt wys te maken dat-

ter geen Goden waren ; hier over dwaalde hy,

daarenboven bood Pericles hem nog een
hand , voorts viel den blixem in den Tempel
van Caflor en Pollux

,
welke daar door in d

?

as

geraakten , en'c fcheelde weinig ofhy had aan
de rotze byna verplettert geworden. Alhoewel
de ftraffe haar groot genoeg geweeft is , datfe

T/wottfoorykgefien hebben.

Merc.Wat kon het hard roepenen fchreeu-

wen niet al te wege brengen ? 'cis niet alleen

goet voor die prcceflèn cn regten , maar voor

dieookeenige belofte doen. Ziet eens, in

hoe korten tyd is defenTimon fihat-ryk gewor-
den,welke aangehouden heeft tefchreeuwen
en te roepen, waar door Iupiter begon te

luifteren. Wat indien hy si ftilfwygende en
bukkende gegraaf: had , hy zoude tot nu cn
ten eeuwigen dage nog wel gegraaft hebben.

C 5 Jup. Wat;\.
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Jup. Wat fulcgy niet doen, dat ik fegge>

Pint*, voornamentlyk van mygelaft zynde.
Piur. Hy heeft my fmaatheit aangedaan

te deuren uit fchoppende
, my iaveele (luk-

ken fnydende , en dat wanneer ik fyn vaderly-

ken vriend was , joeg hy my met een gaffel

ten huizen uit
,
gelyk als die het vuur uit? haar

handen fmyten. Zouwiknu weder by hem
gaan , om aan een party pannelekkcrs

,
pluim-

iirykers, en hoere jagers overgegeven te wer-
den ? Zend my liever , tot fulke luiden welke
weten datfe een gefchenk krygen , en 'c fclve

omhelfen. By wie ik beter geeflimeert en veel

aangenamer ben. Maar defe (lampers hebben
liever met de armoede te doen, diefè boven
alle dingen (tellen , en met een lecren kolder

en fpade te vreden zyn om haar fchraal kosje

te verdienen, zy foude het verfmaden wan-
neer men haar twaalfduizent guldens bragr.

juP. Dit cn fal Timen hier na niet meer
doen , die nu iyn luft met de fpade al geboet

heeft , ten zy fyne lendenen nog niet genoeg
afgemat en waren , hy weet wel dat gy duifent

maal beter te wenfehen zyt als de armoede
, gy

fchynt fcer verdrietig te zyn ,
Timen be fchul-

digende 3om dat hy u door opene deuren heeft

laten wandelen, u niet opfluitende, ordina-

ris pruttelt gy wel anders van de ryke Luiden ,

datfe u met hengen , fleutels cn ingedrukce

zegels zoeken te houden , u met alle geweld
opfluiten, dathecjenieteensgeoorlofxts het

ligt te fien , dit hebjemy menigmaal gekbagr,

zeggende datje in de Amfterniffe (cheent te

flikken
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flikken , en daarom waarje ioo bleek om de

neus , bekommert zyndc door alderlci forgen,

hierdoor heb je ook kromme blauwe vingers,

door dien gy zoo veel geit telt, en byeen

fchrapr. En dat fooder fomwyls gelegene-

heid gegeven wierde , zoo zouwd gy daar wel
van daan geloopen hebben: In fotnma

, gy
meinde dat betten zware zaak was in een ko-

peren of yzeren kamer, na \ exempel van

Dame , een maagt op te fluiten , om van ce-

nige .fchelmfe pedagogen opgevoed te wer-
den, derhalven zeidegy datfe abzurd deden,

datfèu zoo lief hadden , cn als het geoorloft

was niet en durRen gebruiken , maar bewaar-
den het

,
geduurig na het zegel fiende , en zo

zy daar wat ver van daan waren , dagten zy
daar met lyfen ziel op : meinendegrooce din-

gen te hebben , niet om daar fdfs van te nut-

tigen,maar om daar niemand goet van re doen

,

niet anders, dan gelyk een honc die in de kribbe

leit, welke felfs de gerften niet en eet, nograns

laat hy niet toe dat een hongerig Paart daar fy n
balg van vuile. Ook lagte gy om die gene wel*

ke hetfoo bewaarden, (paarden , en haar eigen

mond onttrokken , vreezende het zelve aan te

raken: Zy denken niet dat wel t'eeniger tyd

daar een knegt, huis ophouwder of kinder-

mee (Ier het kan belleJen , hebbende foo een

vrekkeen onminfame Meelier , latende kern

alfoo by een fwatt fmeerig lampje met ver-

droogde biesjes fyn woeker en in treften ver-

wagten. Wat fegje nu? hebje niet kvvalyk ge-

daan datje over fulke dingen mocjelyk geweeft

C fe.
'

hebt.
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liebt , ctaarfe alle ter contrarie in Timen te vin-
den zyn?

Piut. Zooje de faak wel tc regt infïet
, en

overweegt y zoo fultgy bevinden dat ik over
beide met regt gcklaagt heb. want defe al te
gröoten zagte goedigheid in Timen

, is beter
een onagtfaamheid genoemt, en niet een goe-
den yver. In tegendeel die my foo met deuren
cn kallen in de donker beflooten hielden s de-
den dit om dat ik dikker , vetter * enfwaarder
ibuwde werden : daarfe ondertuflen niet eens
na my zagen nog aanroerden

$ defe dagt my
gekkelyk en Tmadelyk tegens my te doen

,

wantfe my in foo veel banden gebonden hiel-
den, en zoo door fchimmel enroeft lieten be-
derven: niet wetende waarfe nog varen Tul-
len , en my voor een ander die de fortuin te
baat heeft , fullen moeten laten. Zoo dat ik
nog dees nog gene kan voorfpreken : maar veel
eerder, die Tonder gierigheid ofte grooten li-

beraalheid , de middelmaat weet te gebruiken.
Confidereert dit eens lupiter foo het u belieft,

wanneerymandt \vcttelyk een Tchoone Juffer
getrouwt hadde , en daarna niet op en pad

,

haar verfuimende
, nog met de minhe jaloers-

heid ingenomen is , latende haar by nagt en
dag loopen

, over bofch cn dalen, en dat een
yder daar mede mogt ie doen hebben, of haar
daar toe aanleidinge gaf, om met andere te
boeleren, lettende de deuren open, en roepen-
de de quanten in, daar toe noodigende; fchynt
ioo een man wel te minnen ? Dat Tuit gy
geenfim Teggen lupttr , want gy hebt het

minnen
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minnen ai te veel beproeft. Of zoo ymand
een vrygebooren wettelyk trouwt , om kinde-

ren te krygen ,
ondertuffen defèlve niet aan en

raakt, cn jaloers is datfe een ander aanfiet, on-

dertuffen haar bloemtjen niet en plukt, defelve

in een kamer opftuit, en in haar maagdom on-

vrugtbaar laat, zeggende , dat hy dit uit liefde

doet, met regt en reden fouw men fo een man
befpotten; defen behoorde kinderen te telen j

zyn wyfeens te fokkelen en onder de rok te

taften, latende haar van hartzeer niet uitmerge-

len en al levende doot zyn,gelyk Ceres, die een
Priefter voedede. Dces en dicrgelyke dingen

neem ik al vry ter herten , daar ik foo met de
hiel te deuren uicgebotft werd, niet Tonder

flagen of ftooten: van andere in tegendeel

werd ikalseenvlugtigeinds boejen en pater-

noflersgcknevelt.

Jup< Hoe benje foo vergramt? zy Tullen bei-

de ftraffe lyden : d'eene Tal als een Tamalus
niet ceten ofdrinken , maaralleenig met een
droogemonddaar na gapen : dkwdcre Tullen

(gelyk men van Phine tts verhaalt) de brokken

van de roof-vogds tuffende tanden uitgehaalc

I

werden : maar gaat nu henen
, gy Tuit nu we!

een anderen Timon vinden, als voor deTen.

Piut. Zal hy wel oit ophouden, my in een
1

doorlugtige korf, eer ik daar t’cenemaal in ge-

vloed ben,mety ver uitte putten,als ofhy wilde

Ij

beletten dat ik daar niet in en vloede:vrecfcndc

dat foo ik daar overvloediger ingeftort wierde,

hem als met baren Touw overftclpen? Daarom
1

Tchynthetmy toe* als ofik het water in een
C 7 Dmai^
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DanxldlfJ) vat brogt , ’t is al vergeefs wanneer
hec vat niet water digt is, ja het gaat daar foo ras

uit als het daar in gegoten werd.

Jup. Daarom, foohy defe wyd-gapende
fpleten niet digt en maakt, voor defe geduurige

lek geen zorg en draagt, en gy eer kort uitgego-

ten zynde , zoo fal hy uit de droefem wel we-
derom een bokkc-vel meteen fchoppe krygen.

Gy-lieden ondertuffengaatheenen ,
en maakt

hem ryk. Maar gy Merkuur, fult in \ weder-
om keeren de Cy dopes tut de Berg JEtna mede
brengen , opdatzy aan mynen biixcm weder
een punt (meden.

Merc. Gaan wy Plute. Wats dit te feggen ?

gJajemank? ik heb wel geweten datje blind

waart, maar^ heb noit geilen datje kreupel

gingt.

Piut. Dit is niet aityd Mercimr, maar als ik

van lufïttr naymnnd toegefonden werde,foo

ben ik,
J
k weet niet hoe, aityd foo traag,en dik-

maals aan beide zyden mank, noit myn oog-

merk bereikende, want die my wagt
,
gaat ge-

meenlyk met het eene been in ’tgraf. Maar
als ik daar van daan vertrek , foo ben ik gevleu-

gclt, enfnelder als eenig vogel. Hierdoor

komt dat zoo ras alle dwers-bomen afgewccrc

zyn , ik door de roeper voor overwinnaar uit-

geroepen werde , een heele ftadic ver fpring

,

zoo dat het dc fienders niet eens en merken.

Merc. Maar dit is alles met waar , want ik

fouwje wel veel exempelen konnen verhalen

,

die giller nieteenduit in huis hadden om een

flrop te koopen, welke heden ryk gemaakt

zynde.
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zynde, we! hecrlyk leven
, en met twee paar

witte paarden ryden die te vooren niet een

efeltje mogt gebeuren, Xkfe zyn met purper

!

gekleed, en dragen gotiwde ringen aan de vin-

gers, welke feïfs' niet weten hoe drommel fy

daar aan geraakt zyn.

Flut. Dit ’s wat anders Mtrcuur , en dan
gaan,ik daar felfs niet te roet , nog werde daar

yan lupyn gefonden,maar van de God der ryk-

dommen
,
welke de gever is van alle rykdom-

men , en grootc gitten uitreikt , welk ook fyn

:
naam mede brengt. Daarom foo dikwils als

|

ik van d'een na d'ander moet gaan , zoo fluiten

!

zy my in haar tafel»Iaden ,
of wel verzegelt

zynde , dragen fy my als een pak , ondertufTen

;

die verdorven is, legt men elders in een dmde-

ren hoek van 't hals , met eenouwd verderen

linne vodde , over fyn knyen gedekt , daar de

katten nauwlyx om kyvea Touwden. Vorders

die wel om my wenden, (Iet men op de markt

met de mond wyd open wagten, gelyk de pie-

pende jongen op de aas brengende Swaliiw.

Vorders were het zegel afgetrokken, het liane

touwtjen afgefncden,en de tafel geopend, daar

komt een nieuwen erfgenaam /t zy dat het een

|

pluim-ftryker, ofeen vuile gefchooren Oaaf is,

die door kinder kweken wat faveur geniet.

Voor alfulke verfcheiden en ryk^opgedide

i welluften ,
die Jefe verouwderden hen naliep

^ouw een ander die genereus wasjhet voor een'

zeergroote gifte agten. Een ander vlugtende

daafneemt my met tafel en al wel op,en brengt

my'Vreg ? zyn naam veranderende voor Pyr*
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rhias^Drmo >ofTibliis

,
hem nu MegAcles

,

MzgnbyT^s^of Pratarchtis noemende. Zoo
dat hy dan, die gapende en tc vergeefs malkan-

der aanfiende > verlaat , welke daar rouw over

droegen , om datter foo een haas van tuiïchen

mont en lippen ontjaagt is , daarze by nagt en

dag foo om geflooft hadden. Maar delen ter-

Hond op my aangaande , welke van zuiverden

en gemanierder ieven is, met een vette^blanke,

enfehoon gewaden huid, voor defe voet-yfers

fchrikkende
,

en foo een verbygaande wakker

affweepc , ftaande met opgelleken ooren. Die

de mal-meulen als een paleis eftimeert , kan

met zoo een niet langer huis houden , defen is

de vrygeboorenc tot een fmaat >
eji fyn mede-

Haven tot een geeflèl * eens fiende hoe ’t hem
Haat , tot dat hy van een hoerebrok verleit

werd , of Paarden wil voeden , of de pluim-

Hrykers gehoor geven, veelefeggen dat hy veel

fchoonder is als Nirens > cn genereufer als

Cecrops
t ofCodrus y en loozer alsU//j[/eJ , en

dat hy alleen rykc ris als fedien CrAfus,cn zoo

verdoet hy fyn goetjen in een ommeden , dat

al foo met kleine beetjes , door valfe eeden ,

rooven , cn fchelmerien , was by een ge-

fchraapr.

Merc. Daar kan ik u geen ongelyk in ge-

ven,maar dewylje op je eigen voeten gaat>hoe,

kunje nog ic weg vinden, daarje blind zyt ? of

hoe onderkent gyfe,tot vvien jupiter u gefon-

den heeft ?

pi.ut

.

Meint gy dat ikfe vind, daar ik na toe

gefonden werde 5

Merc. Geen-
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Merg. Geenfins , want anders zouwd g

y

\

niet s$rïjiides vcrby gaande , tot Hipfonlcus

cn Gallias gekomen zyn, en tot de andere

^thenienfers , die niet een penning tc agten

zyn. Maar vorder wat doet gy , wanneer gy
uitgefonden zyt.

|

Peut. Ik dwaal dan van onder tot boven
loopende , zoo lange tot ik by geval tegen

i ymand aanloop , die het geluk dan treft , die

brengt my weg, enbefitmy, dan eert hy u
JWercuur voor de win ft die hy heeft gekregen.

Merg. Word lupter dan bedrogen, wan-

|

neer hy mei nt datferyk werden > die hy ft ge-

!

gu nt heeft ?

Plut. Ja, en niet ten onregten , wanthy
! weet dat ik blind benden legt my een faak op 3

|

dip ik niet dttfin en kan . zoo dat ik wel
den ben tot die gene welke al lang doot en be-

graven waren, zoo dat geen Linczus die moge-
lyk was te vinden. Derhalven wyl de goede Teer

weinig zyn , en degodloofen de werelt beilt-

ten : Zoo werd ik al dwalende ligtelyk in dees

ofgeen zynnetgefleept.

Merc. Maar hoe komt het , datalsje haar

verlaat, datje foo fchielyk uit haar handen
raakt, dewyl u de wegen foo on bekent zyn.

;

Pi ut. Dan foo kryg ik weder een fcherp ge-

figt, en de voeten worden wei
, wanneer het

|

tyd is om my op de vlugt te geven.

Merg. Antwoord my nu hier ook op: hoe
koomthet, dat dewyl gy geen oogen hebt,
daarenboven bleek en krepel , foo van elk een
bemint weit? Kort, alle oogen wagten op u:

cn
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en zoofe haar wil mctu mogen doen, foo ng-
ten zy haar (elven gelukkig: zoo nier, lebyncn.
zy Teer ongelukkig te leven ? Ik kender die loo
op u verfoc waren , datle wel om u van de
hoogfte klip in de wydezee fouwden gefpron-
gen hebben, meinendedatgy een walg van
haar hadde , om dat gy haar niet eens aan (aagt.
Tk weet wel, gelykje felfs moet bekennen , dat
iulke Linden mal van liefde zyn.

Piur. Meint gy dat ik haar foo toefchyn,
als ik ben, te weten, blind en kreupel >

Merc. Waarom niet , ten zy datfe (clfs alle

blind zyn.

Piut. Zy zyn foo blind niet , maar het
komt door gebrek van kennide

, die haar foo
bedwelmt , ook en fchyn ikfe altemale foo lee-

lyk niet toe r wanneer ik my foc wat me: min-
nelykeklecding toetakel, metgouwd en kof- .

telyke ge deernen vercierr> defe meinen dan,
dat dit myn natusrlyk welen is , wanneer (y
my aanflen, hierdoor werden fy bedrogen, cn
werden rafend van liefde. Maar foo ik haar
my felven eens vertoonde, fouwden fy haar
fel ven verfoejen, datfe op foo leeliken kreatuur
hadden verfot geweeft.

Merc. Wat dan ? alïTe nu ryk genoeg zyn,
en haar rontom den pei foon fetten/oo werden
zy wederom bedrogen ? ja , al was het dat
ymand haar daar van wilde trekken , die fouw
eerhethooh aftrekken als den perfoon : *

i

is

niet geloofwaardig datfe fo onwetende fouw-
denzyn, dat de ferm alleen uiterlyk vcrgult
was, wanneerfe alles binnen in beden.

Pi ut.
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Piut. Hier toe dwingen my geen weinig

reden.

Merc. Welke dog ?

Piut. Wam foo dra zy my mee openc den -

ren ontfangen hebben : fluipen daar al lagjes

de hoogmoed > onverftandigheid >
glorieus

-

heid,violentie , bedrog, cn andere ontelbare

dingen binnen: Zy dan hier door betoovert

zy nde, verwonderen haar over dingen,daar de

minfte ver wonderinge niet in en fteekt; ook

begeerenfe fuike dingen, die men behoorde te

vlieden , en my ftellenfe dan een Vader van al

dele kwade ongemaniertheden, zynde met de-

le vuiligheden befmeurc. zy fouwden liever,

weet niet wat, lyden ,
ecrie my verwierpen*

Merc. Hoebenjefooglatalseen aal by de

ftaart , foo moejdyk te houden , foo vlugtig

,

geen oor hebbende daar men u by houden

kan ? Maar ik weet niet hoe gy gelyk de paling

en (langen door de vingers heen kont wrin-

gen. Daarentegen de armoede is tay, en ligt te

houden, hebbende duizenderlei haken om het

]y Zy want diefe aan raakt , wert daar by va ft ge-

houden ,
(oo. dat hyder met geen tangen af te

trekken is. Maar dewyl wy foo wat gek-fchee-

ren en fclugten, hebben wy geen kleine fake

overgedagen.

Plut. Welk?
Merc. Om dat wy Thefaurus niet mede ge-

bragt hebben, die ons voor al van nooden

was.

Plut. Weeft wel geruft , want ik ben nöic

gewoon tot o-liedcnop te klimmen ,
ten zy ik

' hem
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liem agterlaat, beveelendedathy met gefloo-
ten deuren binnen fit, en voor niemand en
opend, ten zy by my hoorde roepen.

Merc. Laten wy dan nu na sitinnen gaan,
en volgt my, houd my by de mantel vaft, tot
dat wy op het eind gekomen zyn.

Peut. 't Is Teer goet Mercuur
, dat gy my

foo over weg leid , want foo gy my nu verliet

,

fouwdifeligtelyk by Hyperbolus of Clcon al
d walende geraken , maar wat gekryflel hoor
ik3 't is als offer eenig yfer tegen een fteen aan-
ileet ?

Merc. Het is Tinton
, die daaromtrentdie

harde en bergagtige tteene gront graaft en delfr,

jemini, daar is armoede
, arbeidy l\ragt

y
&)sheid,

enfterfyeid, en meer andere troepen : die alle
door den hongergedwongen werden , al veel
beter als uw Lyf-trauwanten.

Peut, Laat ons dan al ons beft weg gaan
Aïerasur ? Want wy (uilen by foo een mens
niet een haver ftroo uitrigten , die met dierge-
lyke heirlegers bewalt is."

Merc. Iuplter die wil het foo hebben

,

daarom moeten wy met geen vreefc ingeno-
men zyn.

-Armoede. Gy sirgls dootflagcr waar leid

gy defen met de hand na toe ?

Merc. NzTïmon
y daar Iuplter ons na toe

gefonden heefr.

Arm. Gaat Vlutus foo weder na Timon toe?
wanneer hy door dertele wellulten verdorven
was, heb ik hem als een kind aangenomen,daar
een genereus min van gemaakt, de wysheid en

de
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dc arbeid overleverende, Veragt gy-lieden my
foo? my fmaatheid aandoende, gy onthaalt my
defen als cenfuigeüng uit myn armen , die ik
met foo grooten forg geocffcm hadde.Sal Pin-
tits hem , als hy lui , lekker , en dom geworden
is, weder foo aan my her(lellen ?

Merc. Ja, lupiter verftaat het foo Mr-
woede. Gy kontoer niet tegen.

Armoede. Zoo ga ik dan heen, maar gy-
Ueden+arleit en tvyshett

, en al de andere volgt
myna. Defen fal nu in kort wel weten, hoe ik
my by hem gedragen heb: hoe ik hem een goe«
de hulp , en Meefteres in alle dingen ben ge«
weeft: met wienhy te doen had , foowas*hy
altyd gefont en wd gcmoedjen al die overvlce-
dige en vreemde dingen agte hy vreemt.

Merc. Zygaan weg, iaat ons toe treden.
Timon. Wat voor boeven zytgy-lieden? of

wat is uwer feggen tegen een gebuurt werk-
man? pakje hier van daan gy fielten , ofwagje
wat , foo fal ikje met defe kluiten enfteenen
tot drite toe vermurwen»

Merc. ZagjcsTtmon, fmytniet, wy zyn
geen menfehen, ik ben Mercurius

,
en defen is

Fliiius. lupiter heeft al uw gebeden verhoort,
en ons tot u gefonden. Daarom houd vry van
arbeiden op, en neemt defe fchatten aan.

Timon. Gy-lieden,alhcewel gy (ègt Godcit
te zyn, focktmymaareenstcondertaften. Je
bent watje bent , ik haat beide Goden en men*>
fchen, en delen blinden, alwaar hy de duivel,
offyn moer , foo fal ik hem met defe fchop-
pen tot morfelinge (laan.

Pi ut.
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Piut. Laatonsby God gaan* Mercuuv f

want defèn menfch is finneioos, enhy moge

my komen te kwetfen.

Merc. Gy moet (oo heftig niet ingenomen

gyn , leg af defe wreedigheden ,
hardigheid ,

en neemt defe gelukkige fchatten nan. Zoo

bent gywederom ryk, en d’opperite binnen

^[tinnen >
befchimpt nu defe ondankbare

vrienden j
wanneer gy alleen fult floreren.

Tim. Maakt my nietbaloorig,wantik hebje

niet van doen : de fchop is my goets genoeg

,

ten anderen ben ik d’aldergclukkigflejwanneer

niemand bymy komt.

Merc. Zooonbeleeft? defe wreede en nar-

de woorden fal ik Iupiter wederom feggen, het

is geen wonder dat de menfehen u komen te

haten* wanneer gy foo tegen haar uitbuldert*

'ns ook onbehoorlyk dat gy tegen de Goden ,

met foo een haat zyt ingenomen * dcwyl zy

zulken forge voor u dragen.

Tim Ik heb ugrootelyx te bedanken* Mer-

cuur en Iupiter , dat gy 1. my verhoort hebt

;

maar vorders dezen JPJutHs zal ik gcenzins

aannemen.

Merc. Hoe zoo?

Tim. Om dachy my eertyds Autheurisge-

wcctt van duizenderlei mociclykhedcn * wan-

neer hy my met plnimflrykers vernet* dever-

fpieders by my noodigden * haat maakte * my

door verfcheide aanlokzels bedorf* en zeer

nydig maakten * eindelyk verliet hy mykaal

enberoit. Maar in tegendeel , de armoede is

alderbeft* welke my aan den arbeit gezet hcefr,

'cweik
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elk een eerlyk hart betaamt; zy leeft mee
geacht , en geeft my noddig onderhoud

;

leerde ik alle die andere djngen verachten*

-t nu myn eigen gewonnen brood. Ik
c mi wat het belleen ware goed is, daar
t pltiimUryker na taalt, nog pannelekkcr
Ireigt*,nogde burgery om aangehicll werd,
Tyran of ander Gewelt-Heer my lagen
egt, en myn goed zoekt te onthalen. Nu
•

’z arbeiden fier fe geworden zyndc, heb
orgenomen ditakkertjen te bouwen , niet
na dc Stad talende, om te weten wat daar
t gaat y want deze fchuppe is mans genoeg
ny te onderhouden. Daarom gy
, gaat met dezen Plutus weer maar na
frtoe, daar gy van daan gekomen zyt»
sal my genoeg wezen, dat hy alleenig
ï, dat alle menfehen al haar leven lang
n.

er. Geenzins; want alle tnenfehen zyn
ven genegen nog bequaam tot huilen $
ai laat u toorn en kinderpraatjes wat va®
:n neemt dezen Plutus aan ; de gefchem*
e lupittr zend , moeten niet verworpen

ut . Wiltgy Ttmondat ik 11 befchuldig,
r lupiter myn fake defendeer ? Zukgy
dyk nemen zoo ik y ts zeg ?

m. Spreekt met dry woorden
, en daê

er voorreden
, gelyk die fchelmagtige

-uren doen : wam om Mircurius wil s

J

nog toelaten $!at gy eenigc woorden
Kt.

Piur.
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Piut. Maar ik heb al wat veel te zeggen ;

want gy my met zoo veel laffer-woorden uit*

fchelr,

TiM. Maar denk eens by u zelven , of ik de

waarheit nietgezegt en hebbe, welke u Au-
theur van alle zoete vermakelykheden geweck
ben, den werk-baas van authoriteit, voor-

aanzittingen , kroonen ,en alle andere wulps-

heden. Doormy waart gy in aanzien 3 ver-

maart en gc-eert; daarom zooder eenige

moeielykheid van pluimftrykers is aangeregt,

dat moet gy my niet wyten : want ik wel eer

van u verfmaat ben , om dat gy my zoo fnaa-

delyk aan zulke vervloekte menfehen hebt

övergegeven 5 die over u verwonderden 3 cn
uw zinnen betooverden , men aan alle zyden
lagen leiden 5 cn daarom zoo heb ik u verla-

ten: diccrimenkanikopufchuiven; wantik
opalderlci manieren verworpen ben , en uit

ten huife gejaagt ; daarom heeft de armotde my
in plaats vanren fagt en delicaat kleedt met foo

een ruige rok bekleed. Van defe dingen kan

Mtrcurlm getuigen , cn hoe ik lupiter gebe-

den heb, dat ik niet by u en mogt komen ,
om

dat hy foo vyandelyk tegens ons gehandek
had.

Merc. Ziet gy Plutus hoe defen man ver-

andert is , daarom foo fpreekt heel vry met
hem

,
gaat maar foo voort te fpitten. Brengt

gy ondertullen de fchat onder de fchoppe

,

want hy fou het hooren foomen u haalde.

Lim. Ik fal dan gehoorfamen Mercuur, om
weder ryk te werden. Wat fal men doen daar

de
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de Goden felfsfoo aanhouden ? Maarfïet om
dertufleheneensin wat fwarigheid gy-iieden

my weder brengt , die tot delen dag toe foo

gelukkig geleeft heb , nu fal ik wederom

I lchielyk foo vcelgoudskrygen , ik, die geen

quaat verdient en heb, fal weder foo veel lorgc

op het lyfhalen.

Merc. Neemt dit aan Timon ,
en dat om

mynent wil , alhoewel het fwaar en onverdra-

gelykis, waardoor de pluimttrykers van nyd

komen te berften. Ik ondertulTchen fal over

den berg JEtna naden hemel vliegen.

Piüt. Hy is nu weg gevlogen foo heg

I

fchy.nt,
?
t welk ik uit het Haan van fyn vleugels

giiïe. Wagt gy wat 3
want weg gaande fal ik u

den fchat fenden , Haat ftcrk
?
tegen u fcg ik dat

gouwde fchat , maakt datTimon u hoort , en

j

maakt dat hyu in het graven fiet. Graaft wat

||

dieper Timon. Vorders foo vertrek ik van u. 1-

Tim. Welaan nu fchuppe, fpant u kragten

in, nog wilt niet moede werden tot dat gy

defe fchat uit de grond gehaalt hebt. Wel ver-

I

vaarlyke lupiter, gy Coryhantes, en den winit

]

aanbrengenden Mercnur ,
Maar komt al dit

goud van daan ? dit fchyntmy wel een droom?

vrees wanneer ik wakker fal geworden zyn ,

dat ik voor goud een houts-kool lal vinden,

joelyk men feit. 'tls voorwaar trelFelykgout,

:
©eel, fwaar, en goet in ’t aanfien. O gy gout,

gy maakt de menfehen
foo gelukkig : gy ver-

toont als gloejend vuur, zoo wel by nagt als by

daag. Komt gy nu myn lieve cn weerde gour,

nu geloofik dat Jufher wel eertyds het goue

X) gemaakt
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gemaakt heeft. Wat vooreen mnagt, fbuw
niet Coo een fehoonen minnaar, door delogie,
inhaarfchootomfangen hebben? oMidam
Cr&fus ! cn a! de fchatten in de Tempel te
Delft, hoe gering fouwd gy zyn , foo gy metrimon en al fyn fchatten vergeleken wierd : de
Konmg van Perfien kan hier niet by halen.
óSchuppeen ruige rok, \ is beft dat ik u ter
eeren van Pan ophange.Ik falnu met der haaft
een verafgelegen akker koopen, en toorens
bouwen om myn gouwd in te ftapelen,ik wil
nheen gaanwoonen* Ikmeine daar ook een
Graf-ftedetefetten, tegen dat ik fterf. >\lzoo
mein ik myn overig leven te eindigen, metaf-
fcheidinge, onwetenheid , en walg van alle

menfehen Vorders vrienden, vreemde,mak-
kers, en offerhanden van barmhertigheid fyn
maar beufeiingen. Daar-en-boven ftg over de
ichreiende te ontfermen , degebrekkige te ge-
ven, is onredelykheid enccn omkeervan alle

manieren. Maar een eenfaam leven
,
gelykde

wolven hebben; is alderbeft. Timon is ftg

iclfs een vriend , alle de andere zyn vyanden.
Jagen leggers

, ofverraders. Metymant van
defe te fpreken fal ik een misdaat rekenen, ja
wanneer ik maar ymant van defen hoop moet
aanfien , lal ik het voor een ongelukkigen dag
houden. Ik laffe niet meer agten dan fteene of
kopere beelden : Nog wy willen geen uitge-
fondene Ambailadeurs audiëntie geven, nog
eerng Vrede-bont maken. De eenigheid zy
my een eind-paah Verders alle vrienden,
bloed-verwanten, lands -luiden, als ook myn

vader-
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vaderland fyn alle maar onnutte doode na-

men ,
en dwaasheid. Timon moet alleen ryk

|

zyn 3 laat hy nu vry alles veragten ,
en Tig fel-

ven alleen vermaken Tonder die vuile pluim»

ftrykers, en walgagtigepryfers. Laat hy de

Goden offeren en alleen ecten, fig zelfs de

mafte zynde , Tig zelfs deelagtigzynde , van

alle andere Tig uitfchuddende. Dit is dan

cens vooral beflooten , dat hy Tig zelfs alleen

i vriend elyk onthaalt
,

foo het fteivens tyd is,

!

ofnootfakelyk is Tig zelven kroont. Hem zy

niet aangenamer dan menfehen te baten : de
kenteikenen zyn mcejelykheid, ftrengigheid ,

wreedigheid, kwaatheid, enonbeleeftheid.

Zoo ik ymant fyn huis fie branden , en my tot

hulpe roept, fal ik met pik en olie helpen blut-

fen, en foo by onweer de rivier ymant in
?
t wa»

ter geflecpt hadde , en my de hand toe fiak om
[
geholpen te werden , defen Touw ik niet het

hooft onder dompelen, op dat hymogt ver-

i drinken: u.h fouw hy nu gelyk met gclyk beta-

len. Defe wet heeft nu Timon JEchccratides

van Collytteen gemaakt , cn defen Timon heeft

Ifelfsgekeurftemft, dat zyn dan beTluiten : defe

! zullen wy dan tot de laatfte druppel bloeds de-

fenderen. Ik wenfte wel om eengoet ftuk

gelts, dat yder ééns wift dat ik foo ryk was:
Want ik fal haar tot ftikkens toe in de krop

'fteken. Maar wat is dit? Waar gaat ditfoo

fchielyk heen? overal loopen zy van alle zyden
foo beftoven , na haar adem hygende by een ,

ik weet niet hoe duivel fy't geroken hebben dat

hier gout is. Wil ik op defen heuvel klimmen,

D z en
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cn haar met fteenen van boven neer fmyten

,

om haar hier van daan te houden : of wil ik

ccns defc maal tegen myn eigen wetten by
haar gaan, om haar door walg afte /laan? dit

fal dunkt my alderbeft zyn. Laten wy dan liil

ftaan,om haar te ontfangen. Laat ik wel uit

d'oogen kyken. Wie of cTcerfte mag zyn ? het

is C natonidss de pluimftryker , die my onlanx

te galt noodende, een drop gaf, daar hy by my
dikmaals hecle tonnen vol braakte. Het is

goet dat hy by my komt, want hy fal aldcrccrft

flagenkrygen.

Gnatonides. Zcid ik niet wel, dat de Go-
den defen goeden manTimon niet en Touwden
verontnagzamen ? Weeft gegroet gy alder-

fchoonfte , vermakelykfte en deftigfte mede-

drinker Timon,

Tim Alfoo gy Gnatonides

,

gy grootfte

vrekkaart van al de Gier-vogels , en flimfte

kreng dieder over voeten gaan mag.

Gnat. Altyd is u reden foo gevallig. Maar
waar willen wy eer.s drinken ? want ik breng u

een nieuw lietjen , dat ik nu eerft geleert

heb.

Tim. Gy zingt fcer ellendig, op de manier

alsdefefchuppe.

Gnat. Wat ^s dat ? kwets gy Timon i Wcl

hei ik roep u voor den regter.

Tim. Zooje nog wat wagt , fult gy my ook

aanklagen dat gy Hagen gekregen hebt.

Gnat. Geenfms: maargy kond defewont
wel met wat gouts heelen , want dit is een

wonderlyk genecs-middel, dat terftont heelt.

Tim. Blyfrgynog? Gnat.
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Gnat. Ik ga heen , maar het fol u kwalyk

bekomen, foei, die van foo een deftig manloo

wreet geworden zyt.

Tim. Wie is dit ? wat kaalkop komt daar

aan?’t is Philiades de vervlockfte van al de pan-,

nekkkcrs en fchuimers. Defen , als hy van my
éen heelen akker gekregen had , en ik aan fyn

dogter wel twaalf duizent kroonen tot ecu

proemie van fan pryfen ten houwlyk vereerde ,

wanneer hy nvy hoorde fingen , als al d
?ande-

i

re ftil fwegen*foo verhiefhy my alleen tot den

! hemel toe
,

jafwoer dat myn ftemme beter

|

klonk dan al de zwanen. Wanneer hy my on-

langs ziek fag, (wantik was by hem gegaan,

dat hy voor my foude forg dragen^ foo maak-

;
te defe goede man nogeenige quetfuren.

Philiades. O hemel , daar fien wy Tïmojh

weder, met Onatonides fun vrient
,
en mede-

drinker. Hy heeft evenwel cenige goede

deugden ,
alhoewel hy ondankba ar en fonder

agterdogt is. Maar wy die met hem gekeft

hebben, en van eenen ouderdom , en lands-

luiden zyn, foo dienen wy wel wat modeft te

komen, op dat wy hem niet fchynen tebe-

fp ringen ,
weeft gegroet myn Heer. Draagt

for'gc dat gy op die fchelmagtige pannelekkcrs

agt geeft, die geduung haar aan de tafels ont-

houden 5 ten anderen fynfe van de ravens wei-

nig verfchelende y men moet fuiken flag van

volk niet meer vertrouwen, fy zyn alk on*

dankbaar, en fchelmagtig. Maar wanneer ik u

een talent bragt,om die tot nootfakelykheit tc

gebruiken hoorde ik onderwegen , dat gy
D 3

over-
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overvloed van rykdommen gekregen hebt.
Daarom koom ik om te waarfchouwen, al-
hoeweilik geloof dat gymy niet van nooden
hebt, die felfs vaardig genoeg zyt

,

en dat foo-
danig dat gy JVejior jfelfs wel fouwd konnen
raad geyen.

Tim. Dat fal foo gefch leden VbilUdes, maar
home hier , foo zal ik u met defe fchuppe leer
vriendelyk onthalen.

Phii. Mannen, defen ondankbaren heeft
mY het hooft byna ontrukken geflagen , om
dat ik hem vermaande van dingen daar hem
aan gelegen was.

Tim. Zieceens, daar komt den derden ora-
tnir D0ne&s

, die fïg ook alhier na toe geeft,
welke een keur-ftemmig in fyn regterhand
draagt, defen feght dat hy myn bloedwriend
is. Voor defen heb ik eens feftien talenten
voor hem betaalt , doen hy gevangen en ver-
oordeelt was, want ik met erbarming ingeno-
menzynde, lofte hem voor geit. Vorders
wanneer hem door het loitebeurte gevallen
was, dat hy Schat-meefter wierde over de
Eïecbtheidife bende

,
eifle ik weder *t gene my

toequam, foo ontkende hydatik een burger
was.

ö

Demeas. Goeden dag Timon, Gy voor-
naam fte van u geflagr, pyliar van ^4tbentn,
en bollewerk vanG rieh^en-land. Voorwaar het
volk, en beide raads-vergaderingen hebben u
al lang gewagt : maar hoort eerft de keur-ftem
die ik van u gefchreven heb. Tinton de Soon
vziiEehccriiXtides

} geboortig yanCollyteen ,

zynde
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zynde een man vroom en opregt,daarenboven

wys cn verftandis ,
niemamfyiisgelyk in ge-

heel Grielen- land, heeft noit vertraagt in defe

republyk een goet voorvegter te zyn; in de

Olympiafe fpeclen heeft hy op eenen dag

overwinnaar geweek , eens in
?cworfleien 3

eens ink loopen? en eens met de vuift 5 met de

gewoone wagen, en paarden -vegt.
^

Tim. Ik heh.myn leve dagen in de Oiyropi-

fe fpeien niet gewee ft. r
Dem. Wat dan? dat fait gy daar na wei uen,

want defe gemsene dingen moeten daar by

gevoegt werden. Dan heeft hy verleden jaar

voor de republyk tegen de clurnenjen, man-

nelyk geftreden
,
entweeflag-orden van de

Peloponefen ter neer gevelt.

Tim. Hoe datfoo ? daar ik my noit met wa-

penen ofkrygS' magt bemoeit neb.

Dem. Gyfpreekt zedig van u felven: wy

fouden ondertufïchen ondankbaar fchynen

,

foo wy uwe manhaftige daden nier op ca

haalden. Daarenboven nog in keurllemmen

te fchryven * in raad te geven , en in oorlogen

uit te voeren, heeft hy het gemeens beft

geen kleine nuttigheid aangebracht. Hierom

heeft het den Raad ,
het volk , de Magiftraat in

fyn ordenS) het gepeupel byfonderlyk * en alle

in ’c gemeen, grootelyks begeert dat Timon m
eengoud beek naaft PaiUf, op hccKafteei

foude haan , met de blixem in fyn regterhand

,

en de ftralen rontom fyn hoofd» en dat hy mee

feven goude kroonen foude gekroont werden,

en dat defe Kroonen van daag door nieuwe

D 4 fpeelders
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/peclders op Bctcckus fee ft fou uitgeroepen
werden :\Vant van dage fa 1 men dat Feeft hou-
den. Defe ftem heeft Demeas den Oratcur
van dage uitgefproken

, om dat ik iyn na- neef
cndilcipel ben. Want Timon is een deftig Ora-
teur^ en vorder in alles wat men bedenken kan
wei afgerigc. Dit is dan uw Keur-ftem

, maar
ik wenite wel dat ik mynSoon meJegebrogt
nadde, welke ik na ugenoemt heb.

Tivt. Ikge.oof Demen dacgy my daar een
leugen op de mouwe fpelc, want ik weet niet
dat gy eensgetrouwt zy t ?

Dem. Toekomende jaar , foo het u belieft

,

mein ik te trouwen, en kinderen te maken. En
"fgeenmy dan geboren Cal werden, ('cwelk
buiten alle difpuic een Soontjen moet zyn) ülTmon na u genaamt werden.

Tim. Wiltgy nog trouwen rekel? daar gy
linke flagen van my krygt.

Dhm. Och God wat *s dit? Begint gy ta

tyrannifèren Timon
, flaatgy die vrygeboren

zyn
, daar gy felfs niet geheelyk

, ja geen
borger zyt ? maar ik fal u wel h3 ali: ftraf doen
lyden, wanneer ik eens de kerf-ftok afdoe

, gy
^ <cbt ook het Kafteel in de brant gedoken.

Tim. Het Kafteel heeft noic in de brant ge-
Vveeft

, en het is alle man bekent datjjgy een
door flepen pluim ftrykerzyt.

Dem. Maar gy fult ryk werden wanneer
gydefen fchat uitgegraven hebt.

Tim. Hier en is niet uit te graven, dit zyn
maarvercierfèltjes.

Het fal dan daar na wel uitgegraven

werden.
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! werden. Ondercuflchen g y bedt alles wat hier

in degrontfchuÜt.

Tim. Hawaar honsfot , daar is nog viuft-

look.

Dem. Lieve Godt myn fchouders.

Tim. Schreeuw niet luid, ofgy krygt nog

i
een derden. Want dit

?
s maar voor rny om te

i lagchen, indien ik twee Laced&monfè flag-or-

ders ter neer gevelt hebt , fbuw ik dan foo een

fchelmagtige vlegel niet tot ftront konnen

flaan? Ikfouwdan wei een kieine’vuift-veg-

j

ter in de O/ywpi/ï (pelen, en in’t worftclen

;

geweeft zyn. Maar wie is dit? is het Thrafydes

den Philofooph niet ? Voorwaar het fchyns

my Coo aan zyn lang neerhangende baart , en

zyn groot gewaden wynbrauwen ;
het fehynt

dat hy groote dingen by zyn (elven pruttelt,

(Jende zoo wreed, met het hair over de fchou-

ders waijende;hy lykent wel een anderen Bo~
' reas olTrhon, Zoo als Z eitxls die neeft gc~

fchildert. Defen houd van een fobergewaat,

en van een matige tred, zedig kleed, k ogtens

ik weet niet wat al van de deugden difputereia-

de, hv verdoemt de welluften , en pryft defo-

berhêid : Maar als hy tot het Avontmaal met

gewaden handen komt,en de jongen hem een

wakfere kroes in handen geeft, ( want hy houd

vry veel van het bekeren ie wyn-vogt) foo

drinkt hy die uit gel y k Lethes het water , wel-

ke van die ogtent-reden vry veel verfchelen ,

voornamentlyk wanneer hy ak een kieken-

diefde toefpyfe opflokt ,
en die naaft hem dt

heimclyk met de ellebooge afftoot 5
ondertuf-

£> s
fclien
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f£hcn propt hy fyn bakhuis vol , dat hy fonder
proeven, als de honden, maardoorfwel^t

; hy
vroetmdefthotels, alsof hy daar dedcuiwade uithalen en dat met het hooft voor
over.Wanneer hy met foo een vlye de fchotels
le,;t , datter met een aasjen aan blyft handen,
ishy nog altyd klagende, alsofhy ver te kort
fchoot,en de heele koek,ofbraat-varken alleen
wilde opvretten : Dit zyn al vrugten van vraat-
agtigheidenonvergenoegfaamheid, want hy
nietalieen dronken is tot fingen en danlèn.

t°or" 1gheid , en dat hy felfs ba moet
' °,nder het drinken fpreekt hy alder-

meeft van de matigheid en foberheid
, dit dan

zeggende, is hy foo van de wyn over helpt, dathy de woorden nauwlyx al flamelende kan
uitbrengen. Waar by nog komt het overge-
ven en braken. Daar

n

a neemt men hem van
de tafel af, en men brengthem buiten, met bei
fyn handen op een fnaren-fpeelfter leunende.
JUhoewelhy anders nugter zynde

, voor de
befte met fouw geweken hebben, ’

t zy j n leu-
gen, Itoutigheid, geit-gierigheid. Daarenbo-

ilrvke 7 H
Pit

f
n V‘m 3ld

,

êvIei
Jers en P!uim '

JtryKtis. Hyftvoerzeer l.gcveerdig
, argliffgmg voor , en de onbefchaamtheit volgde na.Summa, cis een wonderlyk- fpektakel

, aan alle

nitTr
do

,

orvr^ t ’ en op verfcheide manieren
Uitgc(peelt: Daarom fchreithynoit helderder

V

f

n aishynaodellis. Wat'sdit? Jemini,waai komje ons nu van daan Thrafydes.

77r
CLtS‘ Ik en 1;00tn niet by u Timon ,

fo° een voornemen
,
gelyk fommige

, die

haar
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haar quanfuis over uwerykdommcn verwon-

deren, oo hope van uw wat uit te melken, en u

wonderlyk te ïlreelen : Cy die een opregc

manzyt, en ligt tevreden bent. Gy weet dac

ik met een broot-foppemyn avontmaal houw,

en als ik nog wat lekkers eet, foois’t ajuin en

tuin-kersmyn belle eten; of fooik nog wac

lekkerder wil eten , doe ik daar wat foutby.

Vorders drink ik uit de fontein te ytmenen,

die met negen ftralen fprinkt. En defe rok agt

i' ik meer dan purper. Want daar is geen klem-

der fchat by tny als gout ,
welk ik niet meer re-

i ken als de lleentjcs die op de öraat leggen.

;

Waar ik koom hier om uwentwil, opdat tae

fnoode en laag-leggende rykdom u met en

fouwde bederven ,
welke foo dikmaals oor-

faak gegeven heeft tot foo ongeneeielysen

cmaat. Want zoo gy na my luiftert ,
foo zul*

:

gy al defe goederen in de zee fmyten,want een

koet man, welke de rykdommen van de Pnuo-

fophie te degen infiet,die heeftfeniet van noo-

den, gy moetfe niet in de diepte van ue zee

' werpen , maar alleen tot de naaktheit ingaan

,

een weinig verder alsdaar de baren de aarde

|
bedekken, en laat ik dat maar alleen hen.

Wilt gy dat niet doen,foo werpfe ten huifc uir,

j
dattcr nieteenen duit overig blyft. Gevende

een yder die het van nooden heeft, d’ecne een

daalder, d’andereen llukgelts vanfeven ryx-

!

daalders , de derde dryhondert pont- groot.

En foo vmant een Philofooph zy , die behoort

wel twee of dry dubbelde portie te hebban

'c welk ik foo veel voor ir.v felfs niet en begeer,

D 6 als
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alsommyn vrienden wat by tefetten- ’c ismy genoeg foo ik defen knap-fak van u kan
krygen,die nog geen twee JEgmctift maten
kan houden. Want die Philoiboheert, be-
hoort zedig en met weinig te vreden tezyn
cn met meer als foo een knap-fik te begeel

1
,

c

9sne §y ftgt,moet ik voor goet keu-
ren, dcrhalven, eer ik u defe talTe vul , fal u
het hooft vol builen Haan, hetfelve met defe
Ichoppe te degen metende.

Thras. 6 Vryigheit en wetten, worden wy
van foo een onbefchoften vent in defe vrije
itadgcflagen. J

Tim. Wat mommelt gy al binnen ’s monds
TraJycUs ? Heb ik u wat te kort gedaan, foo
zal ik u nog wel een maat dry , vier geven toe
eentoegifc. Maar wat is dit fcggen ? daar ko-
mender nog al meer Slipfias, ‘Zachts en GnU
phon

, kort , het heeJe rommel footjen komtom eens wakker afgefmeert te werden. On-
deitu/Tchen klim ik op defèn heuvel, ik fal
myn Ichoppe, dieallangehioede is, wat laren
ruften; en een goet gédeelte tteenen by een
gefamelt hebbende, die op haarvan verre foo
d igt als hagel, werpen

.

Biepsias. Werpt niet Tinton , want wv
gaan verby. '

Tim. Het fouw u-lieden fonder bloed te la-
ten , engewont tezyn, foo ligt nietafloopen.

LUCIA-
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Ofte van de

HERVORMING E.

lij difjouteert wegen de kracht Gods ; dat

<iuy daar maar als kinderen by te vergelykeii

zyn }
V *iv?!k hy hevefligt uit de groots

I

tempeeften , die haajlig inflilte

veranderen, uit de wer-

king? en kragt der

natuure.

Chjerephon, Sochates.

Ch^hephon.TT? At gefang hoor ik daar

VY Soeraus zoo ver van de

ftrand,en dien voorberg?

hoe liefelyfe gaat dat? Wat is dat dog voor een
. kwelend dier? wancfoo ik niet beter weet foo

i zynalle viffen ftom.

Sogrates. Het is een Zee -vogeltje Ch&re*

phon , welke y£\cyon , dat is Ts -vogel heet,

dat fcer rouwig en fchreiend is: van welke

men wel eertyds fabeltjes pleeg te verlu-

ien : want men fegt dat dit vogelcjen een

vrouws-perfoon geweeft is T de dogter van

denGriexfen JEolus ywelke van kints been een

man gekregen had
,

en over fyn doot door

liefde klaagt en weent ; het was Tracbinius

D 7 Ceyx 3
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Ceyx? dc Soon van Lucifer ,dat een fchoon en
deftig man was. De/è nu met vleugels, door
Godsfchikkinge begaaft zynde , vliegt ront-
om de zee om hem op te Toeken : Want

,
de

.
aarde door-wandelende, heeft zy hem niet
konnen vinden.

ChI^er. Is dat dan volgens uïèggen een Ys-
voge!, ik hadder tc vooren noitgeen gehoort:
zooismy watuiteriyxgebeurt. Dit dier heefr
voorwaar een rouwagtige Item, hoe is dat foo
Socrates.

Socrat. Defe rouw en is niet groot, dog
groot genoeg om de fchuldigheit van de egt 5

nogtansheehfe van de góden groot-e eer ge-
kregen

, want als defe vogel neften maakt , is

het in
?
t midden des winters ftil weder

,
gelyk

gy van dage het dat de zee zoo effen is als een
ipiegel.

Gh^r. Zoo is het dan van dage ys-voge!s

dagPmaargifter was het ook zo ftil. hoeft men
wel alles te gelooven/t geen men te voren ge-
loofgaf: te weten, datVr ook vogels in vrou-
we fyn verandert,ofvan vrouwen vogels wer-
den?want dit fchynt niet wel mogelyk te zyn.
Socrat. Lieve Cbirephon^wy fchynen van

die dingen die gefchieden en niet gefchiedcn
konnen,doname oordeclders te zyn.Want wy
oordeelen maar menfchelyker wys, wy fyn in

alles onkundig, enongeloovig: en dat niec

Teer verfiende. Daarom fchynen veel ligte din-
gen ons zwaar te begrypen ; en dat gefchieden
kan, fchynt onmogelyk. Dit komt ook dik-

niaals uit onwecentheit of krnts-verftandig-

heid.
'
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heid- Want alle mcnfchen fchynen maar kin-

deren te 2yn, al warenfenogfoo ouwd: want

het leven is maar een luttel tyds by een heele

ieeuw te vergelyken. Wat is het goede man 3

dat fulke konnen feggen of het mogelyk of

onmogely k zy , die de kragten niet en weten

van de hemelfc ofhelfegoden , ofdie onkim-

! dig zyn in de ganfe natuur ? Gy weet wel wat

een onweer het over dry dagen was y want dc

llerkfie karei hadde over defe donder, blixem 8

en ftorm -winden wel gefchrikt 5 dat hem dc

hairen te bergen zouwden ftaan, ja het fcheen

dat de ganfche wereld in duigen zoude vallen

;

ennuiflerzoo een wonderlyken ftilte na ge-

volge, die tot heden toe geduurt heeft. Wat
dunkt u nn zwaarder te zyn, zoo een (lilee te

maken van zoo een heftig verbaaft weder ,
of

een vrouw te hervormen in een vogel ? want

dit konnen de kinderen wel doen, wanneer zy

van een en defelfde was ofpot-aarde verlchei-

de fïguuren maken en hermaken. Dit alles is

voor het Goddelyk bellier zeer ligt 5
daar onze

kundigheden niet een (Ier by te vergslyken

zyn. Hoe veel grooter meint gy wel dat de

wereld is als gy
Chter. Wat menfche heeft oit fulke din-

gen gedagt of konnen (eggen ,
Socratesf Ik

mem ook datter niemand is die fulx fal we-

ten.

Socrat. Wy fien dat yder menfeh, zoo

menig alfler zyn ,
het zy in kragten of zwak-

heid van elkander (eer veel verfcheien. Daar-

enboven ook dc rype ouderdom der men-
f

fchen
3
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fehen , foo mcnfe by de vers gebooren kinde-

ren vergelykc ; wat wonderlyker en groocer

verfchil ifter dog tuffchen die zwakheid en
fterkte $ en dan ook byna in alle doeningen

des levens , en ftudien der konften) ook in al

die dingen die door het lichaam ofte geeft ge-

fchieden ? Dit alles fchynt de kleine kinderen

onmogelyk te zyn. De grootheid van kragt in

die gene , die haar rype ouwderdom hebben,

wat verfcheelt die niet al in beterheid by defe ?

Alfoo overtreft een man, (00 een in duifent-

derlei dingen. Want de ouderdom is van jonx

aan onwetende in alle dingen , welke van fig

felfs niet ter werelt kan uitrigten. Als dan den
eenen zoo veel by den anderen verfcheelt,

iftèrdanniet een groot ondcrfchcit tuffchen

den hemelen onfe kleine magt , die fulke din-

gen willen begrypen. Hetfaimiffchienzom-

mige wel gdoofelyk fchyncn , wat een

fchoonheid de groote des werelts heeftere ver-

gelyken by de form van Socrates en Cbtre-
phon

; alfoo gaat hy ook boven onfe wysheid,

in magt, voorflgtigheid en wetenfehappen.

Alfoo wordender veele dingen gevonden, die

u en my,en meer andere onmogelyk lchynen,

en dat uit die dingen miffehien die ligt fchy-

nen, alfoo gaat het ook met de fleute, voor
die daar onkundig in is; en in de Letter-konft,

voor die nog lefen offchryven konnen , ja het

is haaronmogelyker dat vrouwen in vogels,

en vogels in vrouwen veranderen. Wanneer
de natuur een onvollchapen dier gevormt

hadde^fonder voeten, handen, ofvleugels:
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fctte zy de voeten onder aan , voegde haar

vleugels toe , die met verfcheide veel-verwige

ko leuren verdert waren > en maakte daar een

bye van , de wyfe voort breng fter van den

goddelyken honig. Uit defc ftomme en adem-

looze eijeren heeftfe duizentdedei gedierten

voorcgeteelt van gevogelte, viervoetige dieren

en viffèn
,
gebruikende , zoo men feg: , door

heilige konden de groote logt , daarom kon-

nen wydekragten der góden (die Peer groot

zyn) iterfelyke en kleine mensjes niet begry-

pm : dikmaals twyffelen wy omtrent die din-

gen die ons zeer nazyn 5 wy konden daarom

ook geen vafte reden van de Ys-vogel ofNag-

tegaal geven, Vorders de lof der fabulen aan-

g lande,zoo als zy van onfe voor -ouwders ver-

haalt is, Pal ik die myne kinderen, ö weenende

vogel, verhalen, en dat om uwer zangen wille*

En uwe lofïelyke en yverige liefde tot uwe
man fa! ik myne vrouwen Xantippe cnMyr*
ten menigmaal (Ingen , en haar meer andere

dingen vertellen
,
voornatnentlyk > die gy van

de Goden verkregen hebt. Doet gy ook alfoo

Ch.zuphon,

CiM *. Het gene gy gefegt hebt Socratzs ,

heeft tweederlei bedenkingen , want hetgeetc

aanleidingetot vertroodinge der vrouwen, en

tot onderiyke gemeenfehap der minnen.

Liat ons dan nu de Ys-vo^el groeten,en na de

Stad gaan van dcfePhxlerife have •,
want het

wertlaac.

Socaat. k Is goet, laat ons dit doen.

LUCIA*
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LUCIANI PROMETHEUS,

Ofte

CAUCASUS.
lïy-Jch.pt hier de.heidenjc.be Gods-dienfi ,

te befcbimpen , nemende occafie uit de
fabelvan Prometheus, vjanneer hy)w~
piter de kleinjlepartye toevoegde

, de men-

fihen maakte , het vuurftal • aait de Cau-

cafusgehangen zynde,vjiertfyn lever door
een JLrent uitgepikt onder bet hangen wil
hy fig by Vul. aan en Mercuur verant-
woorden*

Mercurius 9 VurcANus i en Prometheus.

^ERC
’ O Iet hier is den berg Caucafhs Vul-

caan
y daar dien ellendigen Titan

moet aangehegt werden. Laat ons
dan eens kyken oPer niet een ftille plaats is,

fonderfneeuw, om de banden des te vafter in
te maken, en hangende beter uitfteekt, om ge-
ilen te werden.

Vulc. Wy moeten voorfigtig zyn,dat w

y

geen lage plaats en nemen , digt by de aarde

,

want anders zouwden de menfehen hem hel-
pen, maar , foohy hoog hangt, zal hy van nie*
mant bekent werden. Daarom, zoo het u goet
dunkt, laat ons hem in ’t midden

, in defè efïe-

ne valeie met uitgeftrekte handeja hangen,

Merc.
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Merc. \ Is wel
,
want hier zyn de klippen

roncom afgebroken
,

alwaar nicmant by en
kan komen, want fe een weinig voor over hel»

lende zyn, en zoo nauw , dat men nauüx een
voet flap kan fetten, zoo dat men wel op de
roonen dient te ftaan : daarenboven een zeer

goede plaats om een kruis te fetten. Toeft niet

lange Prometbee , maar klimt opwaarts , om
aan delen berg vafl gehegt te werden.

prom. Erbarmt gylieden over my Alercuur

en Kulcaan , die hier zonder eenig quaat te

doen toe vervallen ben.

Merg. Spreekt gy van erbarmen Promz*
thee, als of het een kleine zake was u aan defen

Caucafus te hangen? en foo wy fulx niet en de-

den,zoulupiter ons beiden daar laten aan han-

gen 5 wantwy zouwden dan zya gebod over-

treden hebben. Geeft u regtsrhand , en fluit

hem toe Vulcam ; fpykcrt hem met u hamer
vaft, geeft u linkerhand,om die vafl: te maken.
Daar hangt hy nu. Nu zal den Arent fyn lever

oppikken, en daar van gevoedwerden, op dat

gy alcyd loon moogt krygen voor uwe deftige

daden, die gy hebt uitgeregt.

Prom. O Saturnut, Iapes,en aarde die my
voortgebragt hebt , ik ellendige waar word ik

dog zoo ongenadig over geftrafc , die noit ee~

nig quaat gedaan en heb.

Merg. Wat fegtgy, hebt gy noit yts uitge-

regt ? voor eerft doe gy in het vlcis uitdeilen

befïg waart, hoe loos en onregtvaardig droegt

gy u daarin. Het belle deel na u trekkende ,

en aan turner*dc beenen die uiterlyk met was

wit

.
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%% it fineer bedekt waren

,
gevende. My fchiet

daar
^

in den dn ’t gene F/efiodus daar van
/preekt, fen anderen

, hebt gy de menichen
gemaakt

, dat de flimde en looffe dieren van
allen zyn , en dat het meede is, zoo hebt gy de
vrouwen gevormt. Tenderden, hebt gy het
vuur, zyndede bede fchat der góden , uit den
hemel gedolen

, cn de menfehen dat laten ge-
bruiken. De wyl gy nu deze dingen uirgcrcgt
hpot, verwonder ik my

, datgy fegt onnofeice
zyn, en ten onregtzoo gehandelt wert.

Pitom. Gy fchynt my ook Aïercuur volgens
oen Poëet vry te kennen, wanneer gy my dier-
gelyx tegen*werpt , welke ik met alle regt en
reden mein gedaan te hebben , en öm defe da-
den behoorde ik publykin'c Pryt&ncwrn ge-
voed en onderhouden te werden, zoo men
met my na verdienden handelde. Ik ver/oek ,
zoo gy de tyd hebt, dat gy myne verantwoor-
dinge hoort, die zeer aardig is , wantik kan
hgcelyk de/e /chult af-kaatfen

, ten anderen zal
myne reden doordgtig genoeg zyn , hoe on-
regtvaardigen vonnis Iupïter tegen my heeft
uitgefproken. Dewyl gy foo welfprekende

,

en in de regten zoo ervaren zyt, defen deert gy
lupiter : ten anderen neemt ook , dat ik mee
alle regt en reden by de Cafpife haven aan de-
fen Caucafus gehangen ben , zoo dat ik nu al -

tyd een erbarmelyk (pektakel voor de Scbyten
moet zyn.

Merc. Gy doet verlooren arbeid Prome-
theits, zoo gy het vonnis dat lupiter uitgefpro-
ken heeft 3 herroepen wilt : dit cc doen is maar

onnut.
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onnut. Dewyl wy hier nog wat moeten wag-

ten,tot den Arent van de hoogte is afgevlogen.,

om op uwe lever te paffen, foo zullen wy uwe
klagte eens aanhooren

,
want gy in alle loos-

heid de menfehen overtreft
5 gy zy t ook op de

reden-konft wel afgerigr.

Prom. Zegt cens Mmnur waarover Iu«

piter my befchuldigt : brengt foo veel by ais

gykont, en maakt de (aak zoo groot als het

doenelyk is. Maakt ook dat gy niets en ver-

geet, oordeelt gy ondemiflehenVulcaan , en

neemt kennis van zaken.

Vulc. In plaats van regter fal ik u befchu!—

diger zyn , om dat gy het vuur roovende , ons

een koude fmitfe gelaten hebt.

Prom. Defe a<ftie dient dan verdeelt te wer-

den, opdatgy, ’t gene tot de dief- ffal hoort

,

by een brengt
;
maar Mtrcuur zal defendcren

,

gene men van de menfeh-makinge, en vleis-

uitdeilinge zegt. Ik weet nu niet wat hier aan

zoude manqueren , dewyl gy beide goede
werk-bafen zyt , en feer aardig met de mont
kont fpelen.

V uic. Mqycuhy fal over myn faken vonnis

(preken, ik en ben geengroot redenaar. Want
dewyl ik noit myn felven met de regtbank

moeje, en my beft op het fmeden verfta
; foo

zie ik niet hoe dat ik voor een Orateur fouwde
konnen pafferen.

Prom. Ik vermoede dat het weinig is , dat

Mercuur van myn dief-ftal fouwde konnen
feggen, van welke hy felfs Autheur is , nog (al

hy my in dat werk-ftuk yts venvyten.Het is nu
tyd
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,

tyd gyMak Soon , dat gy nu uwe befcbuldin-
ge voor den dag brengt.

Zoo myn voornemen was, al uwe
iciielm- Jf iikrcen op te halen , zoo haddeik een
groote voorbereiding met geen kleine reden
van nooden. Het is niet genoeg dat men de
mij daoen foo beknopt verhandelt

. j boe dar gyin het vleis uitdeden, lupiter bcdroogt, en het
bede voor u bewaarde, en gy de menfchen ,dat met en betaamde, gemaakt hebt : eindelyk
gy het vuur van ons genomen ,en de menfchen
gegeven hebt: Hier in hebt gy ,

goede man

,

luptters goedigheid misbruikt, en 't fchyntdat
gy weinig geweten hebt w at die in hadde.Zoo
gy loochent dit gedaan te hebben, fullen wy
langer reden voeren , en uwe woorden tegen
gaan , daarenboven willen wy ons belt doen ,
datae waarheid klaarblykclyk kan geiten wer-
den Vorders foo gy toedemt , ’tgeen ik van
de viets- deihnge,nieuw- gevet mde menfchen,
cn het geftoolen vuur gelegt heb, foo hebt oymy genoegfaamin defe belirhuldinge voldaan.

zyndcr nu meer woorden van nooden ?
\V ant anders refeggen, is maar gek Icheeren.

Prom. Ofditnu fcheeren zy, zullen wy
daarna hen, nu hebtgy

, volgens u feggen’,
uwe befchuidinge tegens my ge-eindigt : Ik
fai gy tnagnge Merci,ur , defe tegenwerp zelfs
bgte yk konnen af kaatfen. Hoort voor eerft
eens bid ik , wat ik van het vleis lal feggen.
jr
en hemel moet getuigen

, foo ik my niet én
lchaam de kleinhertigheid en klaagzaamheid
van lupiter te feggen, en dat om die oerfake

dat
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dat hem eenige weinige beentjes in fyn portie

ten deele gevallen zyn ,
daarom heeft hy my ,

die lbo lange tyd van alle man voor een God
geëert ben, aan defe paal laten hegren. Onge-
dagtig zynde , met wat beneficiën ik hem ge-

holpen heb; weinig herdenkende hoe gering

d’oorfprong defer verontweerdingeis. Want
wie fietniet dat dit een kinderlyke toorn is,dat

men fig vergram t en euvel neemt , om dat hy
juift het grootfte deel niet gekregen heeft? men
behoorde het bedrog van zulke ga ft-malen

niet eens te denken , en houden zulken deliëf

voor fpel en jok.eenig klein ongelyk tot's ande-

ren daags toe op te kroppen,betaamt geen Ko-
ningen, veel minder de Goden : zeg. eens,wat
zouw het wefen , zoo eensymant al die noo-
dige, gefouten en Llgchelyke fpreek-woorden
uit een gaft- maal weerde: wat zoiiwder dan
meer overig zyn als wraatagtigheid, dronken-
fchap cn ftilzwygzaamheid? welke, dewyl»
fe zeer bedroeft zyn , en niet vermakelyk , is

*c betamelyker dat alzulke van de maaltyden
afgehouden werden. Wie louw lyn leven gc»

dagt hebben dat lufiter ’s anderen daags daar

nog zouwde om denken , dat niet anders ge-

fchied is dan uit louter jok f Ik had de minfte

gedagren niet dat hy daar moejelyk foudeover

gewee ft hebben, en dathyzulx als niet eens

fiende, verbyfoude gegaan hebben. Door
defcddlinge wilde ik niet anders proberen,

of Jup]ter^ in ’t ver kielen, het befte deel foudo

kennen verkiefen. Maar hoor Mtrcuur
,

laat hem eens niet al ongelyk hebben, en laten

wy
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\vy hem het klein fte, flegtfte en onfienelykfte
toegeleit hebben, en neemt eens , dat ik al een
deel meergenomen had : wat is dat dan al ?

Moet men daarom
( gelyk het fpreek-woord

feid) d’aarde en d'hemel t'onderfte boven kee-
pen, moet men fulke banden, kmicen , en den
heelen Caucafus bedenken, daarenboven nog
een Arent zenden , die van myne lever gevoed
werd? Het moetmy mifïen, foo dit teikenen
zyn van ge nereusheid. Want foo hy dit doet
om foo een weinigje vleis , wat zouw hy dan
die al niet doen , die hem een heelen os ont-
haalt hadde? de menfehen zyn voorwaar in

fulke faken vry modefter : die veel geringer van
aart zyn als de góden, en daarom behoorden
zy des te heftiger te konnen werden, dan de
Goden.Daar isnogniemant geweeft , diefyn
hok aan het kruis gehegt heen , om dat hy het
gefeden vleis,zyn vinger in het fap eens (teken-
de, gelekt heeft , of dat hy van het gebraden
vleis , dat aan het fpit lei , ofvan de erwte-pap
fnoepte. Met defe leven zy genadiger, tenzy
dcmeeltermagtig verfteurt zynde, hem een
fufflet gaf, ofhem op de wangen ftoeg ; maar
men fa1 niemant vinden,die foo eenen kruifig-

den. pit is dan een geringe defenfie van het
vleis , uit welke voorwaar grooter en geringer
befchuldinge tegen lupiter kon ingebragt
werden. Nu werd het tyd dat ik van myn
menfeh-makinge fpreek. In welke tweeder-
lei befchuldinge fteekt: Ik weet niet Mercuur%
'vaar over gy my eer ft befchuldigen fult : om
fynent wille, dathy niet en wilde lyden dat
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de menfehen gemaakt wierden , die haar be-

weegden , en dat de aarde daarfe uit voortge-

komen zyn 5 feenemaal ledig gebleven was.

Ofdat de menfehen niet wel geformeert en
zyn

,
maar datfe na een heel andere figuur

en form moeften gefabrykten gevormt wor-
den, dan ik gedaan heb. Op beide kan ik ligt

antwoorden , en met eenen kan ik betoonen*

dat de menfehen niet alleen fondei kwaat of

fehade van deGoden in het leven gebragt zyn,

maar dat het haar ook nuttiger is, en beter,

|

(ctèn eerty ds) Wanneer de aarde ledig , verla-

ten, en fonder menfehen onbebouwd was.

;

Want foo zal het ligtelyk openbaar werden ,

ofikkwalyk gedaan heb, de menfehen her-

j

vormende en vernieuwende , welke alleen

Goddelyken hemels is. Want als de aarde

rouw cn onbebouwt lag, met alderlei on-

jj

kruit en bofichagkn , en byna verfchimmel-

de , zoo dat men geen Autareti der Goden en
iag,nog Tempels,Statuen,Beelden,ofyts dier-

gelyx
,
gelyk men heden overal fier, niet fon-

der eerbiedigheid aan de Goden. Zoo heb ik

(wantik ben altyd genegen voor het gemeene
beft, en welftand der Goden

,
dat er niet

gebrek en zy te foi*gen) al ftilzwygende by
myn felven overwogen , datkr niet beters en
kon gefchieden , dan dat ik een weinig flyk

nam, en daar levende dieren van maakte, die

de Goden gelyk waren. Hier in fcheen nw
de godheid te wankelen , dat hy in geene ver-

gelykenifte zig gelukkiger agten , wanneer hy
Idieby een menfeh vergelykt, in voorfigtig^

E heid
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heid, aard ofgroot verftand ,maai»alleenig in

flerfFeiykheid. Voorts gelyk den Poëet fegt

»

heb ik dc aarde met het watergemengt, en uit

vogtenzagt, heb ik menfehen gevormt; Ik

verwagt Minerva.

,

dat Ie my in dit werk-Iiuk

wat behulpfaam wilde zyn. Dat fyn die groot-

wigtige hals-zaken , daar de Goden fbo over

verhoort zyn ,en een kort begryp (alsje weet)'

van alditkwaat : uit dit dyk hebben wy vol-

maakte dieren , endattc vooren onbeweeg-
lyk was , hebben wy beweegclyk gemaakt.

’z Is wonder dat lupiter fig zoo ver(leurt

houd, over de vormingevan de aardfe die-

ren : als of de Goden daar door vermindert

waren , dat'er menfehen gemaakt zyn. Zal

der wel oit foo een flegthooft zyn, die feggen

zal dat Iupiter

s

raad hier door vermindert fai

wefen , ten zy dat men vreefde , dat de men-
fehen mogten afvallen, en zoo de Goden met
wapenen beftormden; gelyk eertyds de Rcu-
fen deden. Yder een die kent myne zedigheid

wel , hoe onredelyk datmy ymant befcliul-

digt , ofmyne werken die ik gemaakt hebbe 3

en hoe de onfterfelyke Goden op my ver-

toornt zyn , en wat fchaden zy geleden heb-

ben. Kon t gy hier nu yts tegen leggen Mer~
cuur , zoo fa] ik befehaamt (laan als een die

defe draffe verdient heeft? Men moet eens

denken , wat al nut de Goden hier door trek-

ken , zoo men de aarde eens befchouwt, die

eertyds verlaten , en een ongevormde gehalte

had, die is nu met (leden, la rtd-bouw, en tam-

me gewaden verfien, de zee won bevaren , de

eilan-
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! eilanden bewoont ; overal hebje Altaren en
!
Tempels, Offerhanden en Feeft-dagen, zoo
dateer nu aan alle kanten , daar men Hg maar
keert en wend , wegen en markten zy n ; \ is

overal van Iupiter vol. Dat ik nu eens op
myn eigen profy t gefien had , en voor my de
menfchen alleen gemaakt hadde; voorwaar ,

voor (oo veel men uit de vrugten kan merken 3

die ik daar van zoude gekregen hebben , zoo
fouwd gy,onfterfelyke Goden,in rykdommen
en befittingen by my niet te vergelyken zyn„

Maar ik, fïendeopde gemeene welftand der

Goden, heb myn felfs verfuimt, cntotu.L
nutte de menfchen gt maakt. Wamfooik het

gemeene belle wilde tegen gaan , en myn felfs

;

vervorderen , foo wilde ik wel dat my de
Tempels van Prometheus getoont wierden ,

gelyk men die van Iupiter en polio overal

doet: ook zoo lyn u Mercuur eenige Tem-
I

pels toegew’eid. Overpeinfteensbyufelven,
of het u wel eenig goet fchynt, en profyt doet,

,

zoo het daar leit. Tonder getuige, befittinge,

l

maakfel, ofdat het niemant fiet
,
prytë ofover

verwondert? En dat Teg ik daarom, want foo-
der geen menfchen w’aren , zouw al de frajig-

heid der dingen Tonder getuigen leggen , en
onle goederen touwden van ons felven niet

geagt werden
, want der nu niemant anders

j f

xs die lig daar over verwonderen kan. Ook
Touw niemand van ons weten dat hy gelukkig
'Was , Too hy niemant onder fig hadde , niet
eens kennende ons eigen goet. Wie heeft o

i

c

yts groot geagt, Too hy het niet by minder ver„

E z ge.*
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geleek? Maar daar ik hoopte van u-lieden

voor myne Weldaden geëert re werden , daar

werd ik tor loon aan foo een kruis gehangen.
Maar gy mogt (eggen dat'er fchelmcn van
menfehen gevonden wérden > hoerejagers,

oorloog makers^ die haar (ufiers beflapen , en
ouders haten : aJs 'of men die ook onder de

Goden nieten konde vinden $ zoo wc! als op

de aarde, waar uit dikmaals Goden geboren
zyn. Maar gy mogt feggen dat de Goden hier

grooten arbeid door hebben gekregen , daarze

te voren ledig waren. Alfoo fal een herder

fyn kudde niet in den regen houden, wanneer
liet hem moejelyk valt : want anders defe for-

ge, om de bygevoegdeoeffeninge niet heel

onvermakelyk is. Maar neemt eens dat de Go-
den geen forge hadden, en nergens in voorla-

gen : wat Touwden zy dan anders doen , dan

door de ledigheid plomp en dom veerden , dc

Goden drank drinken , en hare buiken met
Gode fpysronteten? vorders, neem ik qualyk,

datgy my ever de vrouwen bdchuldigt , die

van ti. 1. nogtans foo gelief- koofl: werden , en

u zelfs cm harent wil in een Stier, Satyr, of

Zwaan verandert.Het was nietonbehoorlyk,

zegje, dat'cr menfehen gemaakt zyn , zoofe in

form van ons verfcheelden. Maar foo ik een

voorbeeldgewcten had, dat beter was ge-

weeff, zoo fouw ik de naenfclien daar na ge-

maakt hebben: Ten zy dat het t’eenemaal

vcrvaarlyk mogtgeweefi zyn. Maar foo gy-
lieden fulx zegt , zoo weet ik niet hoele u-lie-

den goddelyke eere konden be\vyfen,cn facri-
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fïcie doen. En hoe aangenaam dit is kan men
hier uitgillen, datgy-iieden niet enontfict

heel buiten den Ocea in te trekken. Agter de
I onfchuldigz jsEtbwphen , wanneer gy -lieden

i

meent dat'er van haar een offerhande van

|

hondert oden aangelteken werd 3 nu weet ik

niet met wat regtgy-lieden my aan het kruis

gehangen hebt. Dit zy dan genoeg van de
menfchrmakinge gefegt. Laat ons nu tot hcc

geftolen vuur overtreden, foo het u belieft, tot

dieleelyke en onverfoenelyke dief-ftal. Ik
bid u by al de Goden

, dat gy niet en toeft te

|

antwoorden , of die Goden wel y ts van hec

: vuur verlooren hebben,daar dat van gekomen
is

, dat de menfehen hebben. Want het vuur
I en vermindert noit , wanneer men daar y ts

by aanfteekt. Hier uit kont gy dan die grootc

nyd bemerkén, wantfebuitenharelchade, die

vuur wel konnen mifIen,ook willen fy het niet

toelaten te gebruiken * die het minft konnen
derven. Ter contrarie behoorden de Goden

!

te zyn gevers van alles goets, en fuiver van alle

j

nyd. Maar wat Touwden zy dan doen , wan-
neer ik eens al het vuur genomen had, foo

dat’er niet een kriflel was overgebleven? Wat
onregt foiiw ik haar dan al gedaan hebben ,dis

het vuur tot geen gebruik en kan /trekken :

iwantgy -lieden hebt niet te koken ofre fmo

-

kon \ daarenboven hebje geen kaars of lamp
'van noden. Maar de menfehen hebben het

vuur tot verfcheide dingen noodig
,

tot de fa-

crifïcien , om in de twee- wegen u -lieden een
reuk-werk te maken

,
wierook te ondieken

,

i

E 3 en
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en de beeften te ofFeren. Maar ik He , dat u . I.

defe reuk verheugt, en zoo aangenaam is, dat

fe u-lieden in plaats van banquct verkwikt

;

wanneer die reuk en rook al wemelende den
hemel doorboort. Daarom fchynt het Teer ab-

furt te zyn , dat gy defen rook befchuldig» , ik

ben al verwondert dat gy-lieden deSon toe-

laat, dat hy over de menfehen fchyne , en gy
*£hem niet en benyd dat hy foo prodigaal is in

d’adminiftratie d«r goederen van de Goden

,

dewyl dat vuur nog goddelyker en gloejender

is als het onfe. Ik heb nu alles gefegt. Het
Icomt nu u-lieden toe Mercuar en Vulctuin ,

dat gy verbetert’
t
geen ik qualyk gefegt heb, en

met die reden my foekt te onderkruipen, daar-

je beft mede kont: cn dan fal ik daar weder
op antwoorden.

Merc. Het is niet wel mogelyk Pronte -

theitSy tegenfooeenOrateur tetwiften: het

fbude u beft zyn , (bo Iupiter dit van u niet

gehoorten hadde. Dit weet ik dat hy feftien

Gier-vogels belaft heeft, om van uwe inge-

wanden gevoed te werden. Gy hebt daar

dapper befchuldigt : want gy had u (elven

al beginnen te defenderen. ’t Is wonder daar

gy een Profeet zyt, dat gy niet te vooren wift,

dat gy ftrafte foudet lyden.

Prom. Ik wift dat wel , Aiercmr: en het

fal nietmiiïèn , ofik fal welhaaft verloft wer-
den : en nu fal Tbebanus komen, dieu een
vrient is , welke van verre den Arent fal fchic-

ten, die gy fegt dat van boven fal vliegen.

Merc. Ochofdatgefchieden, en ik u van

dele
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Jefe*banden verloft fag,enons een gaft waart,

en dat gy niet meer vleis uitdeelde.

Prom. Weeft we! gemoed, ik fal met 11 ee*

ten, en Iuplter fa! my\erioften , dat wel een

groot geluk fal zyn.

Merc. Ik bid 11 ,
fchaamt u niet te feggen ,

dat dit een groot geluk is.

prom. Kent gy Thetis wel Mercnurf maar

wat fal ik veel woorden gebruiken ?
?
i js beter

dat ik die verborgentheid ftil fwyg,van wegen

de proemiedie ik namyn lyden fal hebben.

Merc. Doet foo het beft is, houd dat by u.

Laat ons nu weg gaan V^ulcaan} deArentis

hier digte by, en wagt gy foo lange Thm, toe

Thebanus de fehutter, volgens 11 feggen, komt,

die u van defe vogel vry maakt.

Lu ci an i Zamen - iprakeii

Der

G O D E N.

Defe t'zawen-jpraken handelen van al-

derlei Goden , zoo boven als onder > veelke

meefl by Homerus* iEichylüs ,
Euripi-

des, Sophocles, en andere meer te vinden

zyn . Zy zyn kort , dog des te fiberper.

Jrly befipot hier al de Goden, de leugenagti-

ge verdigzels van Homerus, en al die

helden , waar van mengroot pleeg fefipre-

ken. E 4 Pro-
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D efet Zamen fpraal^ Prometheus, hoort t%t
ha voonge,voort doorfijngoeden raadgep*rdonneert%

Pkometheus en Jupithr.
Prom./’V Ntbindmy nu lupiter , die zoo

Avaarlyk geleden heb.

JuP ‘ Zegt gy nog dat ik ii on:*
binden lal , die nog grooter voet-yzers be-
hoorde te hebben, en den heden Caucufiis op
het hoof: moeft dragen, en niet alleen u le ver
van feftien Gieren uitgegeten te werden,maar
men moeft u ook de oogen uit de kop heken

,

om dat gy onsfulkedieren gemaakt hebt, te
weten, de menlchen : het vuur fteel-wy

s ge-nomen hebt, en de vrouwen hebt gevormt?
my nog bedriegende in het uitdeden van het
vleisjde beenen met wat vet bedekkende, het
befte voor u houdende ,* wat derft gy hier
nog tegen feggen ?

PrOxM. Daar heb ik nu genoeg om geleden,
zo langen tyd aan delen Caucttftts hangende,cn
loo vinnigen vogel met myne lever voedende.

Jup. Dit is nog het minfte van al het gene
gy behoordet te lyden.

PrOxM. Het fal niet voorniet zyn lupiter ,

zoogy my los laat , maar ik fal u yts toonen
dacnootfakelykis.

Jup. Alftreelende, bedriegtgy my Pro-
methens.

Pilom. Wat fouw ik dan al hebben?gy hebt
immers daarom den Cancafusnog de banden
niet vergeten, zoogy bevond dat ik u bedroog.

Jup. Wat loon zult gyons dan aanbren-
gen, da^foo nootfakelyk lal zyn ? PrOxM.
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Prom. Zoo ik nu fëggen kan , na wat plaats-

te gy ingaar3 zult gy my geloofwaardig agten,

en voor een waarfegger houden ?

Jup. Waarom niet f

Prom. Gy fult by Theus (Japen.

Jup. Dat weet gy. Wat nog meer ? Gy
fchynt defpyker wel op de kop te flaan.

Prom. Niet meer Jupiter; wilt niet te doen
hebben met dele Nerine > want foofe zwan-
ger van ii werd ,

zoo fai het kim na u gclykc-

nen
, gelyfe Saturnus .

Jup. Meinje dat hy my uit hetryk foude
fchoppen ?

Prom. Och ofdat niet en gefchiedc InpU
ter

,

maar oogenfchynelyk zal luk gebeu-

ren.

Jup. Zoo laat ik Theth varen : en Vu\qcl~

nus zal u ontbinden,

CUPIDO en JUP ITER.
Jupiter bekyft Cupido , dat hy hem ver-

fcheideformen doet aannemen 5 voan-

neer hy uit minnen gaat*

Cupido.^ Oo ik gefondigt hebbe Jupiter 3

zoo vergeeft het my : want
nog jong en onvoonigtig ben.

Jup. Zytgy eenjongen Cupido
? die ouw-

der zyt dan lapesï of'meint gy dat men u voor
een kint aandet, om dat gy origebaart zyt , en
geen gryfe hairen hebtjgy zyt ouwd en door-
flepen ?

E * Cup,
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Cup. Wat kwaat heb ik, ouwde man, u ge-

daan , waarom dwingt gy my dat ik fal ge-

bonden werden.

Jup. Schelm , meint gy dat het kleine din-

gen zyn, my foo voor de gek te houden ? zoo
is het niet met al dit gy my in een Satyr, Stier,

Gouwd , Zwaan , Arent &c. verandert hebc.

3Dit hebt gy my alles aangedaan. En gy en
hebt noit ymant gemaakt die my wederom
beminde : nog ik heb ook noit gemerkt , dac

myn Vrouw my om uwent wille , weer be-

minde : Maar ik moet omtrent haarluiden be-

drog gebruiken, en myn felven verbergen. Zy
dan kuiTeneen Stier of een Zwaan , en fooze

my aanhen, foo Itcrven fy van vreefe.

Cup. Met regt, want de fterfelykc metl-

Jihen konnen u niet aanhen.

Jup. Hoe zyn dan Sranchus en Ffjacin-

ihuT op ylpolio foo verheft

,

Cup. Gy weet wel dat Daphne voor hem
vlood , alhoewel hy hair-lokken had, en fon-

dèr baart was. Zoo gy wilt bemint zyn , zoo
en haat niet op u harnas, nog en draagt de blix-

em niet , maar toont u feer zoet en aange-

naam ï laat uhair aan beide zyden neerhan-
gen , bind het met een miter op , doet een

purper kleed aan, cn vergulde voet-folen ;
zet

ugang na de huic en trommel: dan fulc gy
hen dat’er u meer fullen volgen , alfer wel
MéLncidts Bachurn doen.

Jup. Pakt u van hier , op foo een wys wil

ik niet lieftallig fchynen.

Cup. Zoodoende wilt gy niet beminnen :

want dit is ligt te doen. Jup.
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JuP. Ik wil wel beminnen , op een ligtcr

manier , daarom zoo geefik u de fak.

VULCANUS en APOLLCX

Cupidoos dieverivjort hier verhaalt 9 hoe

hy de Goden van het hare ontrooft.

Vul. OEbje kintjé wel gefien

JLJ polio , hoe fchoon en gevallig het

is, het fchynt wel yts groots te wil-

len werden?
Apol. Zouw ik dat een kint noemen Vul-

taan , dat pawder in doorflepene bedriegerien

isals/^exfelfs?

Vul. Hoe heeft hy dan ymant bedrogen ,

daar hy eerft geboren is ?

Apol. Vraagt dat Neptmus eens , welkers

drytant hy genomen heeft, en Mars, want fyn

degen heeft hy heimeiyk uit de fcheede ge-

trokken, om nog van myn zei ven te fwygen 9

die hy van pyl en boog onthandigtheefr.

Vul. Dat eerft-gebooren kint, dat nauw-1

!ix gewiegt is ?

A pol. Gy fult hem nog wel leeren kennen

Vnlcaan
,
zoo gy daar fomtyds mede verkeert»

1

Vui. Hy fal wel haaft komen.

Apol. Hebje daar alderlei Ambagts~ge«

reetfehap ? zonder yts te verliefen?
'

Vui/ja polio ï ik heb het hier allemaal

Apol. Maar fiet eens te degen in.

Vul. De drommel moet de jongen halen,

ik vind myn tange niet.

E 6 Apol*
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Apoi. Gy fait hem miflehien tuflehea de
luiren in de wiége wel vinden.

Vui. Heeft hy fulke kromme vingers , \ is

ofhy in
?
s moeders buik de konft van 'titelen

albedagt hadde?
Apoi. Hebt gy hem niet dees cn gene Itf: i-

ge woorden met omwegen hoorenfprekeu :

defe wik ons ook voordienen* Gifler Cupido

tot dg geroepen hebbende, heeft hem terltont

in't worilelen overwonnen, ik weet nier, hoe
koekoekhy hem de beenen van onder het Ivf

haalde. De wyl hy onderwylen van de andere

geprefen wierden , foo nam hy de gordel van
TZentis weg , defe hem om fyn overwinninge

eens omhelsde. Als Iupiter eens lagte , nam
hy fyn fcepter weg : en foo de blixem hem
niet te zwaar enteruuriggeweefl; was , zouw
hy hem die ook afhandig gemaakt hebben.

Vul. Gy fpreekc my van een fnelle en

wakkere jongen.

Apoi. Ook die Mufykfingt.

Vui. Hoe weet gy dat ?

Apoi. Ergens een doode Schilt-pad vin-

dende, maakte hy daar een faarcn-fpel af. Hy
ordineerde de armen, enfettedaar een krage

op, hy hak daar ook de rietjes(dat fyn de hand-

haafjes van de fnaren) in , met een brug daar

onder, en fpande daar zeven fnaren over
, doe

fpeeldehy daar foo aardig op
,

dat ik hem fel-

ver benyde, die wel eertyds my met de Cither

bemoeidde. Maar fyn Moeder Alaia fdde my
ook ,dat hy ’s nagts in den hemel niet en bleef,

maar na de aarde toe vloog y om daar y ts van
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daante ftelen. Want hy is ook gevleugeld en

heeft (ekere roede van een wonderlyke kragt 5

daar hy de zielen mede roept * en de dooien

opwekt.

Vul. Ik heb hem die felfs gegeven j om te

fpelen.

Apol. Zoo heeft hyageloont metu nyp-

tang ce nemen.

Vul. Aardig, maar ik ga na hem toe, om fe,

wederom te halen, ofhy nog ergens, gelyk gy
fegt, tufichen de luiren in de wieg te vinden

was.

VULCANUS en JUPITER*

Jupiters hooft 'voert van Valcmusflukkefë

gehouwen^uit welk Minervageboren voort.

VuL‘\I7 At wilt gy Infitw dat ik lal doen ?

\y want ik koom gelyk gy belaft

hebt , ik heb ook een byl mede

genomen, die Teer fcherp is
,ja foo het noodig

was ,
kan ik de fteenen met eenc (lag mede

doorkloven.

Jup. Datisgöet, klooft m y myn hooft

eens in tween.

Vai. Probeertgymy of ik zoo gek foude

2ynt Gebied maat mei ernft dat gy begeert.

Jup. Ik gebiede dat gy my het hooft door-

kloof. En foogy my niet en gchoorfaamts

fulc gy bevinden of het de eerfte maal is dat

vertoornt ben geweeft. Daarom moet gy
ftoiuelyk toeflaan, en dat met yver 5

wagt ook

E. j nies
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niet lange. Want ik fterfvan pyne , die myn€
herffenent’onderfteboven keeren.

Vuic. Ziet wel toe lupiter dat gy ons niet

In gevaar en brengt, want de byle is vry
fcherp, dit fal Tonder bloed-florten niet geluk-
ken , nog gy Tuit ook tot Lucinaas doot ge-
vroednyft werden.

Jup. Slaat maar ftoutelyk toe VulcaAn:
want ik weet wat beft is.

Vul. Tegen myn wil nogtans fal ik toe-

flaan , watfalder ymant tegen doen als gy het

foo gebied ? Maar wat is dit, het is een gewa-
pent mcisjen. Gy hebt een groot kwaat in het

hooft gehad lupiter. ’t Is geen wonder dat gy
zoo gramfteurig zyt geweeft, zoo een levende

maagt in u herfle-pan voedende , en dat nog
gewapent. Wantgy hebt een leger en geen
hooft gehad, daar niet op lettende. Defedanft
cn fpringt met haar wapenen , zy flaat op haar

fchilt , en drilt met haar fpies , als offe rafend

was. En dat het meeften is ,
zy is fchoon , in

foo korten fbo ryp vanjaren, en trouwbaar
geworden, hebbende blauwe oogen, dien

helm ftaat haat ook wonder moy. Daarom
/upi/er gy moogt my het vroet-wyfs geit wel
geven , en geefcfe my ten houwelyk.

Jup. Gy begeert onmogelyke dingen Vul-
€*an : zy wil altyd maagt blyven. Wat my
aangaat ik hebber niet tegen.

Vul. Dat is myn begeeren, de reft fal ik

wel maken. Ik fal haar met eenen mede nemen.
Jup. Zoo u dat ligt fchynt, ikfta het toe:

maar ik weet dat gy bemint , die u niet gebeu-
ren kan. Jupiter,
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Jupiter ,itfculapius ^Hercules.

/Efculapius en Hercules twifien om de eer*

fle plaats 5 en na veelfcheld-woorden

geeft Jupiter^lculapiusge/y£*

JuPiTER.fi Oud op JEfculapim en Heren»

£"J U$ met malkander te kyven ,

gelyk de menfehen doen het is

onbetamelyk, en van het galt-maal der Goden
heel vreemt.

Herc. Wilt gy dan Zapiter datdefe Artze-

jni-bereider voor my gaat, en boven my aan-

ïïc?

^scüi. Waarom niet,want ik ben beter?

Herc. Waar in dan, gy verbaasde, om dar

Jupiter u fomtyts met fyn blixem geOagen
heeft, om dat gy guitagtige dingen gedaan
had : en nu bent gy weder door erbarmenifle

de onfterfelykheiddeelagtig geworden?
iEscuL. Is't u al vergeten Hercules , hoe

gy op den berg brande , enbefchimtgy
mynog met het vuur?

Herc. 9
t Geen ik van myn leven uitgeregt

heb , is niet te vergelyken by uwe dingen , ik

die felfs Iupinrs Soon ben , zoo veel fwarig«

heid uitgeltaan heb j en foo veel beeften en
kwade menfehen overwonnen en gewroken
heb. Gy zy t maar een wortel-fnyder, kwak-
zalver, die nog omtrent bekwaam zyt

,
om de

fieke luiden te medicineren. Gy hebt noit jt$

jnannelyx uitgeregt,

JEicni,
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iEscui. Gy heb: gelyk, om dat ik uwe ver-
brande wonden gensfen heb, doe gy een wei-
nig te vooren by ons waart opgeklommen, by
na halfverbrant en gebraden aan beide zyden.
Maar wat fal ik feggen, al iskdatik fulx niet en
heb uitgeregt, zoo heb ik nogtans noic geflaaft

als gy , nog oit met een purper kleed bekleed
zynde in Lydien gelponnen , nog ik ben van
Ömphdtè noitmet een gouwde pantoffel ge-
lagen: nog ik heb noit foo rafend geweeft
dat ik myn vrouw en kinderen dooc geflagen
heb.

Herc. Zooje niet op en houd my fulke

bokkens toe te tellen, zoo lult gy wel haaft ge-
waar werden , dat de onherfelykheid u wei-
nig voordeel lal doen : want ik falje by de
mouwen vatten

, en fnyren u van boven neer
den hemel , dat zelfP&on u niet cn fal konnen
corrigeren , zoo fal u de kop en herfenen ver-

murwt werden.

Jup. Opfeg ik nog eens , en fleurt ons ge-
fclfchap niet : ofik zend u beide van de maal-
tyd af, alhoewel het redelyk is dat JEfcnlapiiis

de eerfte plaats heeft: dcwyl hy eerit gdlor-
ven is.

J UNO en JUPITER,
JiltlQjaloers zynde 3 verwijt Jupiter de ongi**

regeltheidvan Bachus, dog wen
vm Jupiter voorgefprokev*

JuNO.
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I Ju NO. T K fouvvde voorwaar wel fchaamrooc

X werden lupiter, als ik een Soon had!*

die (oo op vrouwen en op den drank

;

vcrfbt was. Zyn hair met een hooft-cieraat

opbindende , meerentyds met die verbaasde

vrouwen te doen hcbbende3
zynde fottcr als ai

I de re ft, na de fluit 3
trommel en cynabel dan-

|

lende 3 niemant minder geiykende als na fyn

Tup. Maar defe vrouwengek heeft met fyn

j

hopfc-cieraac ó luno geheel Lydien t'ondcrge-

bragt, en hy heeft die gevangen, die by Tmolus

woonen, daarenboven heeft hy die van Thra~

clen overheen: , en met ditvrouwelyk gedruis

tegen de Indianen gekrygt ,
hare Óliphamen

genomen , en fig van diegeheele lant-ftreke

meefler gemaakt. De Koning felfs die zig dur-

J fte tegen ftellen, heeft hy gevankelyk wegge-

voert. Dit heeft hy allemaal gedaan, a! dan-

fenJe en fpringende, met reien» hebbende pie-

ken met klim bewonden, daar hy ondertuflen

dol en dronken was. Zoo hem ymant een

fpytigenbekgaf» fchimpig van de heilige din-

j

gen fprekende : defen foude hy wreken 5 of

|

hem met wyngaart-ranken binden , of hem

i van fyn moeder laten verfclieuren, ais een Kin-

deken. Ziet gy nu wel of dit geen mannelyke

dingen en zyn>en voor my betamelyk genoeg*

En of hy lig in fpelen en vermaken wat in-

laat ,
zoo moet men hem Jat niet benyden :

voornamelykzoo ymant denkt , hoe dat hy

nugteren foude zyn 3
zoohy diergelyks dron-

ken doet.
JïïN*

l'
i
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Ju pY pry^ ook lynen vonk te weten,de
wyn-itok en de wyn. Dat gyccnsfaagt wat
deledronkaartsal doen, al (trui kelende en val-
lende fchimpen zy een yder , in >t kort fy zyn
rafend van de wyn. Hy had eerftaan Icarus
de wyn ftok vereert, en daar van drinkende,
heboen fy malkander met fchoppen en fpaden
doot geflagen.

r

Ju P» Dit en heeft nog de wyn, nog Diony -

/^ gedaan , maar den onmatelyken dronk
diefe meer dronken dan nootfaklyk was. Maar
zoofe ymant matelyk drinkt, zoo wert hy vro-
iykerenliiftioer. Dat Icarius geleden heeft,
dit en heeft hy aan fyn mede- drinkers niet
gedaan. Maar gy fchync wat jaloers te zyn

,

luno
y dat van Semelet gedenkende: want py

laftert Dionyfou over dingen , die in hem feer
goet zyn.

YENUS en CUPIDO.
Venus vraagt haar Soen Cupido , maarom

by Minerva mit enJchiet , en niet en
'vreejl voor de andere Goden

, en
geeft tot antvooort datfy al

te vereed is.

Venus* T Sditfoo Cupido

,

dat gyaldeGo-
* den aan boort zyt , liipiter felfs,

JVeptnun
i Inno, en u moeder ook ,

njaar van Minerva, houtgy u foo vreemt, zoo

dat
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dat gy haar met uwe fakkel ter werelt niet eens

I

aan en fteekt, gy fchiet niet eensjesuit, gy hebt

geen boog, nog gy kont niet werpen*

Cup. Ik vreesde voor haar, lieve Moeder:

l want Cy is vreeflyk, en wreet van aanfïen , met

I

grooter lirengigheid als een man. Want als ik

haar fchieten wil , zoo üaat zy op haar florm-

hoet* dat ik fchrik en beef, zo dat myn waperr-

tuigje my uit de handen vale..

Ven. Was Mars niet verfchrikkelyker en

nogtans hebje henfwel vermeeftert.

Cup. Hy ontfong my met groote begeerte,

en noode my van felfs > maar Minerva obfer-

veert my altyd met een donker gefïgt. Ik heb
dikmaals te vergeefs na haar toe gevlogen,om
haar met myn fakkel te ont fteeken . Maar Cy

fcidedan, ik fweer u by lupiteru Vader, ik

fal u vernielen , föo gy bymy komt , ofmet dc
piek doorfpitten , ofmet de voet opnemen, en
fchoppen u van boven neder in de hel * of le-

vend van een fcheuren , en met andere woor-
den meer* Oudemiflèn fietfe met een bits

gezigt. OndertufTch en draagt fy op haar borft

een hooft dat verfchrikkclyk is om aan te den,
*z welk , in plaats van haarlokken , met (lan-

gen verdere is. Defe vrees ik grootelyks : fy

maakt my vervaart , daarom ik voor haar vlie-

de , foo dikwylsikhaarin’t oogkryg*
Ven. Vredt gy voor Minerva en de Gor*

gona diefe draagt, daar gy den vervaarlyken

iHpiters büxern niet en vreeft ? Hoe fouden de

Mufcn van uw niet gefchoten \verden,en haar

feiver voor u verbergen? Staan defe wel op
haar
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haar helm, of pronken zy met haren Gor
gomt.

Cup. Dcfe houd ik in eeren
, Moeder-

want fy zyn fchaamagtig en eerbaar. Daar
"

en-boven hebben fy akyd yts om handen
, cnzyn akyd befig ma: zingen; foratyds ftaik ook

Wel by haar, en dat om haar foate fan^.
Ven. Laat haar varen

, om datfe eer-
baar zyn. Maar waarom wont gy Diana
met?

Cup. Omkortte feggen, ik heb haarnoit
konnen vinden

; want fy akyd op de berpen
vhigt : daar-cn- boven heeft

fy een eigen C/#

-

pido diefe bemint.

Vbn. Wie dog, myn Soon ?

Cup. Te weten , datfe herten en hinden
jaagren fchiat

, cnffg daar heel op uitlek
, ge-lyk haar Broeder, die wd met de boog weecom te gaan, en van verre fchiet,

V
r
ïN. Ik weet het wel kim, gyhebc hem

al menigmaal gewont, .

MARS en MERG UUR.
Jupiter ftoft op zyn kragten , dathy de Go-

den en de Aards by een ketting alleen veil-
de optrekken

, V veelk van Mars niet veel
geloojten veert.

Mars. fj Ebt gy wel gehoort, Mzrcmr
,A A hoe lupiter ons gedreigt heefr,hoe

noyeerdig
, hoe abfurd ? Ik, fegt

hy.
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hy,wil een ketting door de logt neerlaten, aan

de welke gy 1 . hangende 5 200 gy my van den
Hemel kont trekken, zult gy verloren moei-

te gedaan hebben : wam gy zult my noitna

beneden trekken
; daar en tegen wil ik u i. om

hooge trekkcn ,.

e

iïnie
t
'al leen 1yk u, maar ook

de ganfche Aarde met al de Zee ; u, zeg ik
5
zal

ik in den Hemel trekken, en nog veel meer
dingen die gy gehoort lichte Ik kan wel oor-

deelcn dat hy al vry fierk is y ïtftan dathy al-

leen zoo ilerk zoude zyn
, dat hy ons met de

gantfche wcrelt zoude optrekken , kan ik niet

wel gelooven.

Merc. Dit zyn fotte woorden, AJars^ maar
het is hier niet al te veilig te fpreken : dat onfe

dertelheit niet cenig quaat cn broed.

Mar s. Meint gy dat ik dat tegen ymant an-

ders Tal vertellen > Dit doe ik maaralleenig te-

gen u; wantgy kont wel fwygcn. Maar dat

my alderbelagchelykft fchynt,wanneer ik hem
dat hoorde dreigen , kan ik by u niet verfwy-

gcn. Ik was nog gedagtig , dat Neptmn *

Junocn PalUs een weinig te yooren hadden
tegen hem oproer gemaakt, foo dat fyhem
handen en voeten dreigden te binden; badje

doe eens gefïen * hoe bang en bepoepelt dat hy
*was3 hoe hy beefde, cn dat alleen van drie Go»
den. Dog Thetis was nogmet erbarmeniire

ingenomen , die hem dénTiondert-handigen
Brïareus tot hulpe fond: want doen lag hy
met de donder en blixcm gebonden, Dit by
my overdenkende, foo moefl ik om fyn groot-

iprekentheit en roem in myi? fdven lagchen.

Merc*
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Merc. Gy hebt wel gefegt , fwygt ; want
het is niet voor u dat te zeggen , nog voor my
tehooren.

> JUPITER en de SON.
De Son voert van Jupiter bekeven , dat hy

Phaëton fijn Wagen betrouvjt had > het

voeikey na dat hy daarmede op hollen ge-

raakt voos , een goet gedeelte van Hemel
en Aarde verbrand. Defebyde Rivier

e

Eridanus vallende , voert van fijn Suf*

ters begraven en bevoeent , die ook inF

d

-

pulier-boomen veranderen.

JuP.tT7 At hebt gy gedaan
, gy flimfte der

VV Titans ? Gy hebt den gantfehen

Aardbodem bedorven , om dat gy
den dwafen Jongelink u Wagen betrouwt

hebt, hy heeft alles verbrant en gefengt , te

na met de Wagen aan de Aarde komende : hy
heeft het door de vorft laten vervriefen, die

weder al te ver van het vuur waren. Voorts
heeft hy *t alles ontroert ; en foo ik hem in ’t

gadeflaan metmyn blixem niet en had gefla-

gen, foo fouder het minfte overblyffel der

menfehen niet geweelt zyn , foo een deftigen

voerman en wagen- beflierder hebtgy ons daar

uitgefonden.

Son. Ik heb gefondigt, Jupiter. Maar
vergramtu daarom niet, foo ik de biddende

Jongen geloofgeef. Wamhoekonik te voo*

ren
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rendroomen, dat 'er foo een kwaat volgen

foude ?

JiiP. Weet gy wel wat een vlyt tot dit werk
moet aangewend werden j en ofymand al een

weinig uit de wegrede, foude daarom alles

moeten verdorven worden ?Kende gy ook de

heftigheid der paarden niet , datfq met gewelt

moeten getoomt werden ? foo men ha^r maar

een weinig toegeeft , foo faken fy op het hol-

len , (y gingen hier krom en flom, dan eens na

den regter , en dan eens na de linker zyde 5 al-

temets gingen fy een contrarie koers alffe ge-

gaan hadden , dan eens weer na boven , dan
eens weer om laag , fumma alles ging hol over

bol.

Son. Bit wift ik ook wel , daarom heb ik

het hem dikmaals geweigert j want ik ver-

trouwden hem het voermansfehap niet al te

wel: dog hy en lijn moeder Clymznz baden

my al fchreiende j op de wagen klimmende 5

vermaande ik hem nog , hoe hy lyn wegen
moeüeinfiaan, hoehyom hoog en omlaag
rnoell ryden , en de toornen regecren , en de

paarden geen geweld toelaten. Ik feide daar

nog by , wat gevaar hy foude loopen , foo hy
niet regte regel enwende. Maarhy (eenjon-

gen zyndc) op foo een vuur klimmende, en

iboeën diepte van onder hem fiende,wier feer

verbaaft; de paarden voelende dat ik op de

wagen nieten fat , en den Jongeling niet ag-

tende, gingen zy op hol » enfynoorfaakge-

weelt van dimeeslyk verderf. Hy was doe
bepoepeltmetflaphangendetoxmenj, foo als
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ik gis j om niet te vallen , en hiel fig vaft

aan de wagen. Maar hy is genoeg gefiraft *

en f^n rouwe is my ook flrafre genoeg.

Juf. Is ’t daarmede genoeg, dat gy fulks

hebt derven beftaan i Ik lal het u nog ditmaal

"vergeven 5 maar foo gynog diergcïykenin u

plaats fènt ,
foo fult gygewaar werden , hoe

veel beetcr dat uwen blixem by ons vuurTs.

Daarom begraven hem uwe Sufters by de Ri-

viereEridanus; daar hy ook met fyn wagen
gevallen is 3

EleSlrum befchrciende : daar na

!zynle nog in Populier-boomen door fmerte

verandert. Gaat henen , en vermaakt 'weder-

om u wagen ?(want de diflel-boom is ontruk-

ken , en een van de raden is verbry feit) en ryd

wederom met u t’zaam-gevoegde paarden.

^Zie't wel toe 5 dat gydefeleflè onthoud.

MERCURIUS ende SON.
Mercuur belaft de Son eenige tijd ftil te

ft
aan metftyn wagen enpaarden^ op dat
Jupiter met Amphitruo mogt boe-

leren. Waar op de Sonne
fulmineert.

Merc. fj Oort ook Son
, gy moet heden u

J7j wagen niet mennen fegt Iupi

•

ter, nog ook morgen 3 nog over-
morgen : maar blyfttinnen 3en laet’er onder

-

tuflchen een leer lange nagt zyn. Daarom
laten de flora (uiren) de paarden maar vry

weder
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weder op ftal brengen : doet het vuur uit , en
vermaakt u in defe lange tyd wat®

Son. Gy boodfehapt my vreemde nieuwig-

heden, Heb ik dan ergens in het ryden my te

buiten gegaan » bezyden het fpoor rydende *

waarom hy vergramt is , cn daarom nu de

nagt dry maal langer wil maken als den dag?

Merc. Neen, dat is
p
t niet: nog dit fal al-

tyd niet zyn : maar hy wil om fun eigen fel*

ven de nagt zoo lang hebben.

Son. Waar is hy? of van wat ocrtzytgy

nitgefonden , om my dit te boedfehappen ?

Merc. Uit J3eotien y want hy befiaapt daar

dc huisvrouw van ^Amfhhrm.
Son. Is hy foo een Luitenant ? zouw hem

eene nagt niet genoeg zyn ?

Merc. Geenfins. Want hier moet een
groot held uit waflehen , een overwinner van

veele volken. En dat cn kan hyfooop een©
nagt niet doen®

Som. Wel geluk dan met defe kinder-ma-

king 3 maar dit gefchiede evenwel ten tyde

van Sdturnus niet, (wy zyn hier alleen) wane
hy bleef altyd by fyn Vrouw 2{bea , of hy
fliep alleen: nog den hemel verlatende, en
fliep hy te Thehtn niet : de dag was doe de dags

cn de nagt had fyn volle uur-getal: daar kwam
geen verandering by° Noit heeft hy met een
iterfelykc vrouw te doen gehad, en nu moes
alles om een fletvink van een vrouw-mens
t’ondcrfte boven keeren. De paarden worden
moejelykeRobftinaatomdatfe 20o lange fti!

flaan, dc weg werd ookrouw cn ongemakken
S Ijk
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lyk , om datfe heele dry dagen niet bereden

werd ; en de menfehen
, die te beklagen

zyn, moeten fco lange in den duider leven.

Defevrugten krygen zy al uit lupiters hocro
rie , fv zitten ondertufïchen al verlangende:

tegen dien held zal afgemaakt zyn,en dat in de

dikke duifterniflè.

Merc. Son fwygt ftil, op dat uitdefe praat-

jes geen kwaaten broede. Ik moet ook na de

Maan en dejlaap gaan, om haar ook te bood-
schappen datlHfiter belaft heeft: d'eene dat

zy niet wakker fal voortloopen, en d'andere

datfe niet haaftig van de menfehen afwykt, op
datfe niet en mogten weten dat de nagt foo

lang was.

MERCURIUS en APOLLO.
Apoilo fchietJyn pyl, welke door de wejle

wint op het hooft van Hyacinthus
wederom gedreven werf, en daar

aanflerft. Apoilo wreekt

de wefte-wint.

Mercumus. fj Oezytgy foo droevig

in polio*

Apoilo. Dat ik onge-
lukkig in de vryagie ben.

Merc Dat is wel waardig om droevig te

zyn: maar hoe zyt gy foo ongelukkig ? fteekt

u dat nog in de krop, 'egeen umet Daphnt
gebeurt is ?

Apol, Neen,maer het 4oct my feer
9
1 geen

dien
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dien X^^deSoonvanOeW^ gebeurt is,

Merc. Is dan gekorven ?

Apoi. In alle manieren.

Merg. Wie heefteer oitfovrecmt geweek,
dat hy door liefde zoo fchooncn jongen heeft

omgebragt >

Afol. Datismynfchuk.
Merg. Waart gy dan rafend ofdol i

Avol . Neen : maar daar is een ongeluk

|

tegen myn dank gefchiet.

Merc. Hoe zoo ? ik ben begecrig dat te-

lloeren.

Apoi. Hy leerde met de boogfpelen 3 en
ikfpeelde kwanfuismet hem. Ondertuflchen

die verdervende wint Zeph)rns> had hem al

langen tyd liefgehad- op hem niet denkende

,

en defe fmaat niet lydende > fchoot ik de
pyl volgens gewoonte na boven in de logt

;

wat heeft hy tc doen , hy gaat van den Berg
Taygettts blafen , foo dat hy dwingt dat de pyl
op hetkintfyn hoofcje afftuic , foo dat uit die

wonde afgryfclyk veel bloed liep , daar het
kim terflont van ftierf. Maar ik wrook defen
Zephyrus opftaende voet, foo veel pylen op
hem fthietende , dat ik hem tot den berg

toe vervolgde. Ik maakte dejongen een graf-

ftede in de ftadt^tntycla 3 daar hy ook geftor-

ven was: en liet een bloem uit dal neergeftorte

bloed waffehen *die feer aangenaam 3 en d'al-

derriekenfte van allen is,in welke eenige Let-
teren ftaan 3 die fyn doot nog beweenen*
Schyn ik u buiten gewoonte droevig te zyn ?

Merc. Ja voorwaar sfpoll. Gy wift wel
F z dat
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dat gy daar een ftcrfelyken vriend had, en

daarom moeft gy niet bedroeftzyn , nuhy
gekorven is.

J UNO en LATONA.
juno befpotA polio overfyn v^aarfeggen^c,

met Diana. Latona geeft haar en

)

u-

pitcr eenfireek .

Juno. hebt fchoone kinderen voort-

Vjf gebragt Latona , en dat uit Jupi -

tertby flaap.

Latona. Wy konnénfe allemaal f© (choon

niet voort-brengen ïnno
y
gelyk Vulcanut is.

Jun» Defcn gaat wat mank, maarnoguns
heeft hy in aardige konft-werken fyn gebruik

want hy is een goct werk-meefter , hy heeft

ons den hemel ©okvcrcicrt, en is met Vtnut
getrouwt, die wakker op hem paft. Daar-cn-

tegen is Diana een van uwe kinderen al tc

managtig ,geduurig op de bergen. Voorts ifle

na Scythen getrokken , het is ook rugtbaar

watze eer , want zy flagt menfehen en eet die

gelyk de Scythen . En J4polio houd ftg als of

hy alles wift, hy geeft fig uit voor een fchut-

ter, voor een Cither-lpcelder, voor een Mc-
dicyn ,

en waarfegger. Hy rcgtTabernen op

te Delft , dan in CUrus
,
ginder in Didymen>

alfoo bedriegt hy die met hem te rade gaan;

\ gene hy haar antwoort is dubbel- ftnnig , op

dat hy niet cnfoudcmiflcn, en uit d« gewin

>vcrc
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1 wert hy ryk. Zommige fyn uitfinnig ,
die op

fulkcbedriagerien verlos zyn. Maar die wat
voorfigtiger fyn , weten wel dat het maar

valsheid en bedriegcricn zyn : zoo hy hem
op het waavfeggen verftonr, Touw hy fyn

vriend met de boog niet omgebragt hebben;
hy had niét voorfegt dat Détphne voor hem
fbude vlieden. Daarom kan ik niet fien -waar-

om uwe kihders beter zyn , dan die Niobe
gebaart heeft.

Latona. Maar ik weet wel hóe jaloers gy
zyt , \ is niet om defe menfehe-flagfter en leu-

genagtige waarfegger ; maar om datfc mede
onder de Goden zyn , voornamentlyk wan*
neer zyom haarfchoonheid geprefen werd,
cn hy met zyn Citherfpelen , de heele maal-
tyd doet yerwonderen.

Jüno. Ik kon my niet onthouden van lag-

chen , zoudenzy over hem verwonderen?
welken Aftrfyas de huid van’t lyf foude ge-

ilaa ! t hebben
, zoo deM

h

rrs a ar regt h ad»

den willen oordcelen
, om dat hy hem fdfs in

\ Mufyk had vermcefterr. En deze uwe fchoo-

nemaagr, die isfoofchoon, dat, wanneer zy

vreefde dat ^AEióLon haar mifmaaktheid fouw
openbaar gemaakt hebben , lietfehem van
hare honden aanranden : zy fouw ook de ba-

rende vrouwen geen kraam- bewaarder ge-

wedi hebben
, wanneerfe zelfs vryttcr was.

Laton. Gv zyt fchrikkelyk opgenomen
luno

, om datgy by Inpitzr ilaapc, cn met
hem regeert: daarom bent gy ook fonder vree-

fe fmadelyk, maar gy fult eer kort wel weder-

F 3 om
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om fchreicn , wanneer by in een Stier of een

Zwaan verandert zynde, op de aarde komt.

MERCURIÜS ea MAIA.
Mercurius klaagt dat hy by dag en nagt met

ruften kan , door al de affairen die

}upiter hem oplegt ; vienft lie-

ver op de aarde een

Jlaaftezyn .

Mercurius. TT 7 El Moeder, ifïèr wel een

YV van deGoden in den hemel

die (ïg over my erbarmt?

Maia. Spreekt fulkc dingen niet Mercuur.

Merc. Wat ? Touw ik niet fpreken ? die fi»

vee! befoignes heb , waar door ik den heden
dag afgemat werde , en die nog foo veelderlei

bedieningen heb ? want ’s ogtens vroeg

moet ik voor dag-ligt opftaan
, eer de drom-

mel fyn fchoenen aan heeft, en dan het eet-

zaal, daar de Goden eten, uitvegen. Als ik

dan de Raat- plaats met tapyten befpreit ,
en

alles ordentlyk gedaan heb ,
moet ik op

Iupiter paden , en al fyn boodfehappèn in

d'hemel en aarde uitrigten , als ik dan befvveec

en beftoven wederom koom
,
moet ik de Go-

de-lpy$ opletten; eerder detè nieuwe fchen-

kcr gekomen was , moeft ik ook op het fchen-

ken paffen. En dathetflitnftis, ik alleen van
ai de Goden , kan ’s nagts myn ruft niet hou-
den, maar dan is my nog te laft gelcgr, dat ik
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de geftorvene zielen by Pluto moet brengen ,

zynde leitsmanvan de geeffen , dan moet ik

ook nog by de Regter-fioei ftaan. Het is nog

niet genoeg foo het fchym , datikdagclyx by

het worffeten ben,het uitroepers ampt beklee,

en deOrateuren leer , maar ik moet nog dc

fchaduwen hare faken afdoen. De Soonen
van Led* verpoofen malkander, dan in den
hemel, dan op de aarde: maar ik moet op
beide paffen. Die twee, welke uit twee arme
ellendige vrouwen gebooren zyn , tc weten

:

uit tlcmena en Semele ,die leven lui en lekker

aan de maaltyd : maar ik die uit A/ala yftlan-

tides gebooren ben , zy haar een dienaar»

Doe ik foo terffont uit Sidon van de dogter

van Cfidmus gekomen was, (want hier had
hy my na toe geftuurt » om te fien hoefe al

voer) eer ik myn adem eens gefchept hadde ,

ennoghygde, fondhy my weder na
gos , om te fien hoe dat het met Vanae al

ging : en van daar na Beotien gaande, fegt hy

,

verneemt ook eens na de weiffant van

$iope. Ik wenffe menigmaal niet gebooren te

zyn j zoo het my geoorlofc was, wilde ik dui-

fcntmaal liever by deflaven op d’aarden wer-
ken.

Maia. Laat fulke praat varen: gy moet in

alle manieren u vader gehoorfamen, dewyl gy
nog een Jongeling zyt

: gaat nu na «slrgos

toe , en daarna in Beotien : want gy toevende

en trager zynde, geflagen foud werden , zy

zyn boos die minnen.

E 4 IUNO
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JUNO en JUPITER.
Juno klaagt tegen Jupiter, dat Ixvonbaar

roïlde bejlapen, ƒupicer raadhaar ia

een vjolk te veranderen
, om hem

te bedriegen.

Juno. letgy IxUn wel Ztipiter? hos mcint

gy dat het al met hem gaat ?

Iup. Ik feg dat het een nuttig
man is > eneengoetmededrinker : hy louw
anders niet met ons verkccrcn , foo hy het
niet waardig was.

Jun. Hy i$ het onwaart , Want hy is voor-
fckerfmadelyk : daarom laat hem niet meer
by ons verkeeren.

Jup. Wat fmaatheid heeft hy ons aange-
daan? ik behoorde dat ten minften te weten.

Jun. Ik ben befchaamttefeggcn, foodanig
is ’c dat hy heeft derven beftaan.

Jup. Zoo veel te meer behoordet gy te ieg-
gen, wanneer hy een groot kwaat heeft uitge-
regt. Heeft hy ymand willen fchcnden? ik

weet Wel wat het is 3 \ geen gy niet en derft
fcggcm

Jun. My felfs lupitir, en niemand anders,
en dat al over lange ; in 'c eer ft wift ik niet

,

waarom hy my foo fterk aan lag : hy fugtendc
enfchrcide fomtyds cens.‘ als ik Ganymedes
den beker over langde j wilde hy uit defelve

drinken.
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drinken, hy fag die eerft aan,daarna wende hy

fyn gefigt na my : hier uit verbond ik wel dat

hetminnenwas : over lange heb ik gevreeft

het u te Peggen , en ik doge dat de karei van

dele raferni fouw ophouden. Daarna heeft hy

metmybehaantefpreken, ik lette hem met

fyn weenen af: op de knien vallende ,
flopte iiv

myne ooien om fyn fmaatheit niet te hooien
$

ik ging doe weg om uw dit aan te dienen. Gy

kont hem nu eens by de kladden vatten.

Jup. Wel, wat guit is dat \ die myn vrouw

derft bekruipen ? Was hy (00 van Gode- drank

vols* wy zyndaar Autheuren van. Demenfen

meer als gemeen beminnende ,
cn haar on-

fe disgenooten makende. Zy zyn fonder

fchult; want zy drinken eenderlei drank met

ons , foo is het geen wonder ,
dat » foo vva n-

neer fy die hemelfc gedaanten aanfien ,
dietc

op denaarde noit gefien en hebben, daarop

verheft werden. Want de liefde is yts aan-

dringens met gewelt, die met alleen over de

menlchen heerfcht , maar ookiomwylcn
over

ons.s. , .

,

JuNO* Defe regeert feer over u, en leid u

als by de neufe trekkende, gy volgt hem al

waar hy u geleid
, gy verandert u foo dikmaais

als £v begeert 3 gy zyt t
?eencmaal een be i v.m

se cn (pel van de liefde.lk weet dat gy
nv.Jxion

op vrye voeten lielt, om datgy mentgmaa

fyn vrouw bekropen hebt ,
wanneerfc u n *

turn baarde.

Jup. Gedenkt gy die dingen nog al, w2n-

n'-crikopda aarde neder klimmende ,
aidus

r
ï < £«*
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gefpcelt heb. Maar weet gy wel wat men mee
Jxion doen fal f Ik vinde niet geraden hem te

flraffen , nog van onfe maaltyd te onthouden,

dat louw al te boerfch zyn. Maar dewyl hy
mint, en, gelyk gy fcgt,hy fchreit en lyd groot»

dingen.

Jun. Wat wilt gy dan doen Iupitcr , ik

vrees dat gy yts fmadelyx fult zeggen.

Jvp. Geenfins, maar laat ons uwbcelte-

nifie uit de wolken maken, na dat de maaltyd

dan gefcheyden is , en hy opwaakt van lief-

de , laat ons hem dan by dat beeltcniiïe bren-

gen, om het te bekruipen. Soo fal fyn angftig-

heid wel op houden , mcinende dat hy fyn

wcliuft geboet heeft.

Jun. Weg, weg, dathem nietgoetsen ge-

(chiede, begcerende dat boven fyn magtis.

Jup. Laat dit immers toe Iuno . Wat kwaat

kan u uit dit vercierfel over komen , loo Jxion

met een wolk te doen heeft?

Jüno. Maar als ik al een wolk ben , foo fal

liy evenwel die geiligheit nsy toerekenen.

Jup. Geenfins: want de wolken falnoic

geen Iuno zyn, nogte Iuno een wolk: maar
Jxion [al alleen bedrogen werden.

Juno. Maar (gelyk alle menfehen roem-
fugtig zyn) foo fal hy , op de aarde komende

,

gloriecren , en hy fal yder een vertellen , feg-

gen , dat hy Iuno bdlapcn heeft , en dat hy ƒ»«

fiters mede-vryer is jmiffehien fal hy ook leg-

gen , dat ik hem minne ; dan fullen dat de
menfehen gelooven , niet wetende dat hy met
een wolk te doen gehad heeft.
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Jup# Soo hy fubc fa! feggen 9 falmenhem
tan boven neer in de helle liooten, en aan een

rad gebonden zynde , altyd omgedrait wer-

den; en dit falnoit ophouden ftraffe telyden

oor fyne liefde.

Juno. Dat is evenwel een kleine ftraffe

voor foo een groote glory.

"vENUs cïT;lunZ
De Maan is op Endymion verheft. Venus

klaagt over haar Soon .

Venus. * yr Aar wat feggenfe dat gy doet*

/VI foo meenigmaal gy tot Carien

komt , dat gy uwe wagen doet

ftillc ftaan , en van om hooge na Endymion
fïet 5 die onder den blauwen hemel als een ja-

ger flaapt, en dikmaals uit het midden van u
weg na hem toe klimt.

Lun. Vraagt gy daar uwen foon na, Vt-
mts, die van defe dingen autheur is.

Ven. Laat hem in fyn wefen : hy is wat

fmaatagtig. Want wat heeft hy my niet wel

aangedaan , ik , die fyn Moeder ben ? Nu na

7da trekkende , om den Trojaanxjen *dtncbi-

fes$\u tot Libanus den ^tjjyrifihen jonge-

ling,diehy ook byProferpinA lieftallig maak-

te , en my van de helft myner minne berooft

heeft. Daarom heb ik hem meenigmaalsgc*

dreigt, en foo hy daar niet van -op en hiel /
datikfynboogenpylkoker fouw breken, en
fync vleugels afhouwen. Ik heb hem onlangs

louter met een pantoffel opfyn billen gefla*

ï * gen ?
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gen : hy crharmely k fmeekende cn biddende

,

vergaf het hem cerftonc. Zegt my eens, is

JEndymion fchoon? wan; dat fou hem een

trooft zyn.

Lun. My fchynt hy feer fchoon , voorna-

mentlyk wanneer hy met fyn krygs-kleet op

de rotfe (hapt, wanneer hy fyn pylen alleng-

kens uit (y n linker-hant laat rollen ; cn de reg -

terhant boven op het hooft legt
, dat maakt

een fclioonheit van fyn aanligt. Als hy ont-

waakt, foofnakthyna Gode-fpys , dan (oo

klim ik itille neder fonder geruis , en foo kom
ik by hem op de einden van myn vingeren , op
dat hy niet en foude wakker worden. Gy weet

wel wat ik u hier na feggen fal 5 maar ik verga

byna van liefde.

MERCURIUS ea APOLLO.

Met Uoulyk van Vulcanus, Apollo’os on-

gelukkig vryen .

Mercuiuus* ITT heeft Meren-

yy rins, daar hy nog foo kreu-

pel is, en eenflegtekonft

oefent , nog een nouwe lyk gedaan van fulke

twee fchoone vrouwen, vanKenus cn Gra*
$ia}

Avol . Het geluk heeft hem willen dienen,

Maar daar verwonder ik my grootelyx in, dat-

fe by hem onder kruipen , voornamentlyk,

wanneer hy druipt vanfwecr, by den oven

werkt,
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werk y en fyn aanficht fwart van al de rook

is. Evenwel mag hy foo flordig zyn als hy
wil, fy kuffcn en lekken hem, en flapendcr

nogby.
Mer. Bic benyd ikV'ulcaan. Laatgy u

lokken waflen ^Tpdlo, fpeelcop dc cithcr, en
weeft op u fchoonheit hovaardig. Ik fa! ook
foo doen om de corpulentigheit van myn lig-

haam en de lier. En als men te flapenmocc
gaan. Tullen wy alleen ilapen.

Apol. Kenus is anders in liefdezaken my
niec vvel genegen : om dat ik ook twee boven
andere beminde , te weten, Daphne en Hy&~
tintbus

,
fy vlugte en bate my ,

foo datfe liever

ineen hout veranderde
,
dan by my te flapen

;

en defc van een werp fteen ; cn nu heb ik kro-

nen in plaats van haar.

Merg. rentis heeft my lomtyts,maar ik mag
niet roemen.

Apol. Ik heb 'er kennis af , want men fegt

dat die Flermaphrodj/t uit u cn haar geboren is.

Maarfeg eens, waarom is VenmopGratw
niet jaloers

,
of in tegendeel Gratia op V*-

nus}

Merc. Zy heeft in ”t Eiland Ltmnos mes
hem te doen gehad : maar Vtnus verkeert

meeft in den hemel by Mars 9 welke fy be-

mint, want fy om die fmit niet veel en vraagt.

Apol. Sou VuIgams dat wel weten?

Merc. Hy weet het we! , maar wat fal hy

tegen foo een genereufen krygsman doen?

Daarom fwygt hy , alleen dreigt hy eeni-

ge banden regens haar uitgevonden te hebben,

F 7 »
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in welke hy haar beide op het bed leggende,

vangen fel.

Apoi. Wat fel ik feggen > ik mogt wel Iy-

den dat ik die was , die daar in gevangen

wierde.

PAN en MERCURIUS.
Pan is een bajïaart van Mercurius , *t welk

Mercurius fchaamt .

Pan. rt7 Eeft gegroet Vader.W Merc. Gy ook zoo Pan. Maar
hoe noemt gy my u Vader f

Pan. Zyt gy niet Cyllenius Mercurius ?

Merc. Ja. Maar hoe koomt gy mynfoon
tczyn ?

Pan* Ik ben u ballaart ,
uit u hoerejagt ge-

boren.

Merc. Voorwaar uit d’eene bok of dfen-

der , die met een geit geboeleert heeft ; want
hoe fouvvd gy myn foon zyn , daar gy hoorns

hebt, met foo een neus, met een ftekelige

baart, engefpleeten ruige pooten, met een

lieert agter de billen.

Pan. Diefchimp-woordcn , Vader , die gy
tegen my fpreekt , braakt gy tegen u eigen

foon uit 3 'c is u fclfs niet vee! eer , dat gy
fulke kinderen voort -teelt : ik ben buiten

fchulc.

Merc. Wie fegje dan dat ti moeder is ? kent

gy wel ergens een geit ; daar ik mede geboe-

leert heb ?

Pan#
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Pan. ’t Is niet met een geit: maar herdenkt

cens, hoegyin^rcadicn een vry-gebooreri

maagt ontvryftert hebt. Wat byt gy op de vin-

ger, langetwyfelende? Het was Pentlope3 de
dochter van Icarus.

Merc. Hoe komt het dan datfe my een kint

gebaart heeft, dat een bok gelyk is.

Pan. Ik fal \ u vertellen, 't geen ik van haar

felfs gehoort heb. Doe zy myna^ïreadien
fond : O jongen

, fegt ly , ik ben wel u moeder
Fenelopc van Sparten geboortig ; maar weet
dat u vader een God is , te weten Mercuriui>

de foon van Juphtr en Maia, en gymoet
niet moeielyk zyn dat gy gehoornt zyt,en rui-

e pooten hebt $ want doe u vader by my Hiep,

erfchiep hy fig in een bok , om daar onder te

fchuilen: daarom zyt gy als een bok gewor-
den.

Merc. Het heugtmy wel dat ik fulks gedaan
heb, faliknogtans, die foo fchoon ben ,en

wel weten wil dat ik fchoon ben ,
daar en bo-

ven nog geen baart en heb , u Vadergenoemt
£yn , en van yder een belagchen werden,
dat om fulke fchoone kinderen ?

Pan. Ikbenu tot geen fchande, Vaders
wan t ik ben een Muficant,ik fpeel op de fleuit,

en dat met een volle adem : Bacchtts en kan
fondermy niet doen , maar hy heeft my voor

cenmede-makkeren raadsman gemaakt. Ik

ben een voorganger in de Reien. Soo gy nu
myn fchaapskoijen eens faagt ,

die ik doorX**
’ b, gyfoudu vermaken-

Arc&dhn* Doe ik on-
g**en Partbimum h<

I k regeer over geheel
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langs de ^thenienfcrs een hand bood, foo

heb ik my jn Marathon Too wel gekweten

,

dat ik de fpelonk die by het. Kaheel is , als een

kfygs-gefehenktvOt een gifte kreeg. Wanneer
Als gy ook te A tinnen komt , Tuit gy wel ligt

vernemen, hoe groot de naam van Pan daar is.

Merc. Zytgy al getrouwd Want de fpraak

gaat zoo.

Pan. Geendins 9 Vader, ik ben nog een

vrijer
; want ik ben niet te vreden met ymand

te doen gehad te hebben.

Merc. Gy beklimt dan de geiten.

Pan. Gy fpotmetmy. Ik hebnogransmet
Echo en met Vythlt te doen ; daarenboven
nog met al de Aienades van Bacchus , en die

maken groot werk van my.
Merc. Weet gy wel Toon wat gy doet, dat

my behagen zal ?

Pan. Gebied maar Vader * wy Tullen eens

zien.

. Merc. Komt by my, en omhelft my, maar

noemt my noit geen Vadef daar ymant by is.

APOLLO en BA£CHUS.
Cupido , Herrmphradkis en Priapus,

hoe diefoo verfheiden van manieren zijn.

Apolio. rr y El Bdcche £ Tal men feggen, dat

Yy Cupido * fJermaphroditm en
Priapus Gebroeders zyn, daar-

ze malkander in form enhandelingezooon-
Iyk zyn ? Want defen is Teer Tchoon , een

groot
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groot fchietcr 3 endoor fyn magt regeert hy
over haar. Maar dezen is vrou wagrig , en een

.halfman , hyhcefc een twyfelagtig aanfigr,

foo dac men geen onderfcheit kan maken , of
hy ccn jongman ofeen maag: is. De derde

is wederom meer als gemeen managtig 3 te

weteriyPriapus.
ËAccHus. Verwondert u daar niet over, yf-

pollo. Want men kan Vtnus Je fchult niet ge-

ven , maar de Vaders , die alle yerfcheidcn

zyn geweeft : want die uit eene Vader en
Moeder geboren \verden,zyn feer yerfcheiden j

want d'eene is een man , en dender een wy f-

jen,gelyk gy lieden.

Apoi. 'c Is foo als gy fegt: maar wyzyn
gelyk^enineenJcrletzaken bezig, dcwyl wy
beide fchucters zyn.

Bac. Wat de boog en pylen belangt daar

zynwyeens in ^€polU: maar hier zvn wy
weder ongelyk in dat Diana by de Scythen de

vreemdelingen flagt , endatgy profeteert en

fieken geneert.

Apol. Meintgy dat myn Surter vermaak
in de Scythen heeft ? die zig ook rocrufle* om
ofer ook een Griek^ in Taurica quam , op

datfemethem moge weg varen, nu al lang

een walg hebbende van die flagtinge.

Bac, Zydedewel, maar delen Priapus}

ik moet 11 wat belagchelyx verhalen ,
*: geen

my onlangs gebeurt is, doe ik te Lamfacen

was. Ais ik by de Srad kwam , nam hy my in

fyn logement. Na dat wy flapen gegaan wa-
ren

, en vry veel vogt aan de maalcyd ingeno-

me n
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men hebbende, ftontdefengenereufen man
omtrent middernagt op : maar ik fchamet rny
te feggen.

Apoi. Beproefde hy u eens ?

Bac. Ja diergelyks.

Apop, Wel wat feide gy doe.
Bac. Wat fou ik anders doen danlagchen.
Apoi/c Is goet dat hy 'c niet feer fcherp ofte

boers aangeleit heeft. Hy is verlof waardig*
zoo hy op u die foo (choon zyt, verheft.

Bac. Daarom is hy ook met regt op u ver-
heft geweefi ^tfpollo. Want gyzyt (choon ,

daarenboven hebtgy hairlokken
, foo dat die

Priapus nugter zyndc, u wel fouw willen aan
boort komen.

Apoi. Maar hy fal niet ligt toegang tot my
krygen Bacche : want behalven de hairlokken
heb ik ook een boog*

APOLLO en MERCURIUS.

Het onderfcheit tujfchen Caftor en Pollux.

Apolio. TT Ont gy my we! leggen Mercuur
wie van beiden dat Caftor en
Pollux zy } Want ik kan haar

niet wel onderfcheiden.

Mercurius. Die gi (ter by ons was * waar
Caftor, maardefen is Pollux.

Apoi. Hoe onderlcheid gyfe? wantlyzyn
malkanderengelyk.

Merc. Om dat defen eenige lyk-teikens

van
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van wonden heeft , defe heeft hy van de vuirt-

vegter gekregen
, voornamentlyk is hy van

Bebrytc de Soon van ^Amycus gewon t ge-

weelt , als hy met Zafon na Colchus voer.

d'Ander heeft fulx niet , maar is effen cn glad

van aanfigt.

Apoi. 'tlsdepyncwaarrgeweert > da: gy
my dat onderfcheit geleert hebt , want anders

zyn fy malkander t’eenemaalgelyk, het halve

gedeelte van het ei, met de boven op fchynen-

de iter , de py 1 in de hand
, en beider paarden

zyn wit : en daarom heb ik dikwyls Caftor ge-

noemt die Pollux was , en wederom PoÜux
die Caftor was. Maar zeg my eens , waarom
verkeeren zy niet beide by ons , maar de helft

van haar beiden is, dan eens door, cn dan eens
een God ?

Merc. Dit doen zy uit broederlyke liefde.

Want dewyl dat een van Ltdaat kinderen

fterven moef,end'ander onfterfelykzyn, zoo
hebben zy de onfterfelykheid onder malkan»
deren verdeelt.

Apol. Dit is geen voorfigtige deilingt

Alzrcuur , want fy en kannen foo doende

malkander niet eens aanfien /

1

welk fy buiten

twyffel wel wilden. Want hoe kan dat ook

zyn, wy I d'eene by de Goden,en d'ander by de

Graf-goden is, maar gelykals ik waar feg, zoo
geneeft jEfculapius

,

gy leert worftelen * en

zyt een goede tugt-meerter der kinderen.

Diana die voed op ; en foo heefe een yder

zyn eigen konrt,die de Goden ofde menfehen

nutis. Wat fullendcfe ons doen? fullenfulke

per-
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petfooncn aan onfe maaleyd ledig Heren ?

Merc. Neen, maar zy moeten Nepiumts
altyd dienen , met hem over de zee ryden : en
zooder Schippers door on weder gevaar lyden,

moeten zy ook op her Schip fitten
, en dc va-

rende Luiden behouden.
Apol. Gy vertelt my een goede en behou-

dende kontt Aferftfwr.

JUPITER en GANYMEDES.

ƒ upiterfteelt Ganymedes van de aarde
? om

in den hemeljyn byflaap enfchen-

ker te zyn>

JuPiter. X\J El aan Gtnymedts, (wyfyn
Vf nu op onfe bchoorlyke plaats

gekomen) kuft my nu : op
dat ik nier meer en Ichyne een kromme bek te
hebben, nog kromme teugels nog vleugels,
gelyk als ik u daar effen fcheen in de gedaante
van een vogel.

Ganymedes. Lieve man, waart gy terftont
niet een Arent, en hebt gy my niet al vliegende
uit het midden van de Schaaps -kooy gerooft ?

Waar koekoek fyn uwe vleugels gebleven, gy
gclyken: ons nu al heel wat anders.

Jup. Ik ben geen men fch als gy meint, jon-
geling nog geen Arent , maar dcKoning van
al de Gouen , die myn fèlven voor een tyd zoo
hervormt heb.

Ganym. Watje fegt?zytgy die ?4»?waar is

dan
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dan u fluit, waar zyn u hoorns en u ruige bee-

ncn ?

Jup. Meintgy dat die alleen een God ma-
ken ?

Ganym. Ja, want daarom offeren wr

y hem,
den geklooten bok na de fpelonkc dryvende,

in welke hy geftelt is. Maar gy fchynt my wel
een plaag-beeA te zyn.

Jup. Wel, hebjedenaamvan/^Vernoic
gehoort ? Hebt gy fyn Altaar in Gargaren
noit gefien , van dat hy regent , dondert cn
blixemt?

Ganym. Zegtgy, goede man, dat gy die

zyt , die daar even dien hagel foo overvloedig

liet vallen, die boven ons woont en fo bromt,

aan wien myn Vader daar effen nog een ram
geoffert heeft ? maar wat hebikkwaats ge-

daan , Koning der Goden , dat gy my foo

hooge opgetrokken hebt>Nu zyn de Schapen,

geloof ik
5
inde weeftynenal van de wolven

verfcheurt.

Jup. Bekommert gy u nog over de Scha-

pen , daar gy nu onfterfelyk bent , cn hier by
onsfult verkeeren?

Ganym. Wat fegt gy f zulcgy my niet we-
der in ida brengen?

Jup, Geenfins , want anders fouw ik my te

vergeefs, , in plaats van een God, in een Aren*

verandert hebben gehad.

Ganxm. Myn Vader fal my foeken , en fal

onvernoegt zyn my niet vindende , en dan fal

ik daarna geflagen werden , om dat ik de

Schaaps-koy verlaten heb.

Iup. Wm
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Jup. Waar fal hy u fïen ?

Ganym. Niemendal > ik verlange na hem.

Zoo gy my laat gaan, beloofik u dat hy u we-
der tot loflinge van my, een ander bok fal of-

feren, \vy hebben eenendry-jarjgen,die groot

is, en d'andcre in dc wye voor gaat.

Iup. Hoe onnoofel is defe longen nog ,

is ook niet meer dan een enkele longen.

Maar lieve Ganymedes, laat die dingen varen,

en vergeet de Schaaps-koy met idx. Want

gy (dewylgy hemels zyt) zult veel goets uit-

rigten voor u Vader en Vaderlandr. In plaats

van melken kaasfult gy Gode fpys eten , en

Gode drank drinken. Die fult gy ons en andere

infehenkende voor brengen. En dat nog het

meefte is s gy fult niet langer een menfeh zyn ,

maar onfterfelyk , ik fal u een fchoone fter aan

den hemel geven : en gy fult t’cencmaal geluk-

kig zyn.

Ganym. Zoo iknubegeertefpeelen , wie
fal met my /pelen ? Want in ld4 warender

veel van myns gelyke.

Iup. Cupido zal u een medefpeelder met
koten en knikkers zyn , weeft maar goets

mocts , en bly ,want gy fult dan niets begee-

ren van \ geen hier onder is.

Ganym. Wat nuttigheit fal ik u. 1. bybren-

gen ? moet men hier ook Schapen hoeden ?

Jup. Neen , maar gy fult ons wyn voor

dienen , gy fult geordineert werden Gode-
drank te fchcnken , en de maaltyd te verfor*

gen.

Ganym. Dat is niet zwaar, want ik kan de

melk
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melk wel gieten , en ik weet wel een Herders
kroes tekroonen.

IuP. Hoor eens, hier kalt hy weer van
melk , hy meint dat hy die demenfehen fal

voordienen. Dit is den hemel , wy drinken
! hier Gode-drank.

Ganym. Nog zoeter als melk ?

Iup. Gy lult dat dadelyk welflen : want
ais gy die proeft, fult gy na geen melk meer
verlangen.

Ganym. Maar waar fal ik's nagts flapen ,

met myn makker Cupido

}

Iup. Neen, ik hebu geftolen, dat ik by
uw Touw llapen.

Ganym. Kont gy alleen niet flapen, fal het

flaapje foeter zyn , als ik'er by ben >

Iup. Voorfeker, met foo een fchoone

jongen alsgy zyt Ganytnedes.

Ganym. Wat fal myn fchoonheid u tot het

flapen helpen ?

Iup. Het geeft foo een aangename bewe-
ginge , waar doorfe Jigter komt.

Ganym. Maar myn Vader fal over myn
flapen verftoort zyn. en morgen weten te feg-

gen, hoe dat ik in het bed gewoelt heb, al

flootende, en onder het flapen fprekende:

waarom hy my meenigmaal by myn Moeder
lei. Zoo gy my daarom gerooft hebt, is het

tyd, dat gy my weder op d*aarde fèt , ofgy fult

door defe moejelykheit niet konnen flapen. Ik

zouwugeduurigturleeren, met my hier en
daar te wenden.

Xup. Des te aangenamer fultgy my wefen,

zoo
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zoo gy maakt dat ik by u waken moer. Daarom
zal ik u ook te eerder kufïèn en omhellen.

Ganym. Gy Tuit het hen, ik Tal /Iapen alsgy
kuft.

Jup. V/y Tullen den wat ons dan te doen
ftaat: brengt hem nu heenen Mercunr, cn
na dat hy van de onfterfelykheid gedronken
heeft, zoo laat hem ons voordienen, leert

hem eerfl hoe men de beker moet overge-

ven.

JUNO cn JUPITER.
Juno is jaloers

, dat Jupiter Ganymedes
totJyn Schenkergebruikt.

JuNö.fTT At voor een Iongeling hebt gyW daar uit rhrjgien van ld4 weg ge-

vo«rt. Zytgy doof, my dunkt dat

gy niet hoort.

Iüpiter. Zytgy ook jaloers om hem Juno,

die foo ftmpcl cn eenvoudig is ? ik mcinde
dat gy alleen maar moejelyk waart over dc

vromv-luiden die met my verkeeren.

Juno. Daar doeje fcer kwalyk aan , en
’t patt u niet , dewylje Koning v2n al de Go-
den zyt, dat gyu egte Vrouw verbat, op
d'nardc neerklimmen3e, cn u in gout ofin een

Stier verandert, en dat om te boeleren. Die

vrouw-luiden verwagten u op dbardc. Daar-

om zyt gydicdcedcU&derGWcnzyt, met
dit
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mi woont hy by ons, en gy hebt hem in myrs

oogen gebragt, om wyn te fehenken. Had

gy zoofchenkers gebrek ? of fyn Hebt en Vul~

canus zoo moede van fehenken f Gy ontfangc

de beker niet anders van hem , als of gy hem
ooktevooren gekuft had , dat het een yder

aanfiet : die kusjes fyn u Iieffelyker dan dc Go-
den-drank. Daarom cifl: gy menigmaal de ke-

kermal is 'c fake dargy niet eens en dorft.Wan-
neer gy het fomtyds maar eens geproeft hebr,

geeft gy hem de beker : als hy dan gedronken
heeft, neemt gy de beker en drinkt alles

uit, dat hyder ingelaten heeft , en dat van
die zyde daar hy dronk, en fyn lippen fette-

dc , op dat gy te gelyk drinken en kuilen

moogt. Onlangs fpeelde gy by hem mee
koten, u panfier met u blixem afleggende , dis

Koning en Vader van alles zyt. Gy die foo een
grooten en lange baart hebt. Ik Ce dit alles

wel
, meint niet dat fulx voor my verborgen

is*

Jup. Wel luno, is dat foocengewigtig®

faak , da t ik een fchoonen jongen onder het

drinken kus , en my dan eens met een dronk-

jen , en dan eens met een foentjen my ver-

maak f Wel dat ik hem eens verlofgaf dat hy
u foende ? zoo fulr gy my niet langer befcluü-

digen dat ik fyn kusjes meerder agt als dc
wyn.

JuNo Dit zyn kinderlyke woorden. Ik
zouw wel een fottinne zyn , dat ik myn rnonc
aan zoo een tengeren en vrouwagtigen Phry-

ger fbviw zetten, G Jup.
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JuP. Wilt niet op myn vryagien fchimpcn,

gy genereuftc , want defen vrouwagtigen en

lekker opgevoeden barbaar , is aangenaam en
zoet , ik wil niet feggen

,
om u niet aan tc

hitfen.

Jun. Och of gy hem om mynent wille ge-

trouwe had. Denkt eens wat (maat gy my om
dien fchoonen fchenker, mee u dronken gar,

aandoet.

Jup. MaarVnlcanus u Soon behoorde dan
ons te (chcnken , te weten dien kreupel , die

daar bedoven van den oven af komt , die een

weinig te voorenfyn tangeneer lei, zoomoe-
ten wy uit fyn vuile zwarte handen de beker

nemen , en hem foenen: welken gy die de

Moeder zy t , niet geern en kuft, hy fiet’er foo

fwart uit als een jonge duivel, fyn bakhuis is

heel verbrant, Dat is frai, onteert fo een fchen-

kcr niet grootelyks de Goden maaltyd ? fullen

wy Ganytnedes weder na ld* (enden ? Hy is

foo (uiver en wit
, fyn vingers fyn als roofen ;

hy weet de beker aardig over tc geven : en

dat u meeft in de krop ftcekt , hy kuft licfely-

ker als de Gode-drank.

Jun. 6 Jtipiter
$ is Vuïcanui uw nu een

kreupel, volvanftof, walgt gy van hem als

gy hem aanfiet, uit welke defen fchoonen en

welgelokten , u ida voortgebragt heeft. Eer-

tytszagjeniet, dathy foobeaft was, nog gy
walgde voor den oven niet,om niet te konnen
drinken, als hy u de beker gaf.

Jup. Gy verknieft u felven Inno, en gy
ont ftcekt myn minnen nog meer 3 om dat gy

jaloerj
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Jalöcrs bent. En zoo gy onvcrgenoegt zyt dat

dcfe fcboone jongen u de beker langt, zoo

neemt gy die van uwen Soon. Gy Ganymedes

fultmy alleen de beker vullen, kuft my ge-

duurig tweemaal , als gy hem vol overgeeft ,

en wederom van my ontfangt. Hoe fchreit gy
foo ? vreeft niet. Ik fal het wreken, foo ymane

u moejelyk valt.

VENUS en CUPIDO.
Venus bekyfthaar Soon over het quaat

dat hy doet.

j

Venus*' \ yf Yn Soon,fietcens watgy aluic-

iVl regtjik feg niet van 'cgene gy op
d'aarde doet , ofdat door u aan-,

raden de menfehen , 'c zy met fig zelfs, ofmee
malkanderen doen : maar ik fpreek van ’t gene

in den hemel gefchiet, wantgy dwingt , dac

luflter verfchcidcgedaantenaanneemt , en

dat in foodanige , als gy voor die tyd begeert*

Dan roept gy de Maan van den hemel, en dan

laacgy deSon by Clymem haar loop vertra-

gen , zoo datfe vergeet de wagen te wennen 5

want al het kwaat dat gy tegen my,die u Moe-
der zyt , doet ; meint gy dat u toekomt. Maar
igy ftoutftevanal de Goden, hebt die ouwde

die Moeder is van foo veel Goden 9

foo verre gebragt dat fy
kinder-fat is, en fig

wel verdoet om die jongeling uit Pbr)ghn%

om uwent wille is fy nu rafend , zy dwaalt nu
G i onder
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onder en boven den berg ida > tuftehen twee

leeuwen met dcCorybantes

,

die ook een ra-

ferni hebben. Schreiende om^tüs : vorders

een van de CorybAtiHs fnyt fyn mannelykheid

met een degen af ,
een ander loopt al rafende

met neerhangende lokken over den berg 3 een

ander blaatt op een hoorn 3 ofhy trommelcen

fpeelt op de cymbel : kort, het is op ida vol

tumult en raferni , foo dat ik voor alles vrees:

ik ben bangdat'erdiergelyks mogtgcfchieden,

alhoewel ik 11 voortgebivigt heb > dat (00 Ejiex

eens bedaart, offco zy ralend blyft , datzy de

Cory bantes gebieden (al, u te vangen, en van

eentefeheuren,ofvoorde Leeuwen te wer-

pen. Defevreefebeangftigtmy ,
om dat ik dit

gevaar met u te gemoet fte.

Cup. Weeft goets moets Moeder: want

ik ben ook met de Leewen feer gemeen ge-

worden, want ik dikmaals op haar rugge
j

klimmende 3 kryg haar by de mane , en dryf

haar als de paarden. Zyftreelenmy ook met

haar fteerten , en nemen myn hant in hare

muil , 2y lekken my , en laten my onge-

fchent. Maar wanneer fal het I{bea te pafte

komen , dewyl fy op ^ftth heel vergekc is ?

Als 'c al gefegt is,wat quaat bedryf ik3wanneer

ik dingen, die fchoon fyn, voor oogen Helle ?

foogy-liedengeen fchoone dingen begeert,

waarom legt gy-lieden dan de fchult op my.

Wilt gy Moeder hebben dat gy niet meer op

AiArs ver!ieft,nog hy op u ?

Vên. Hoefytgyfoo wonderlyk, wilt gy
het noit gewonnen geven ? 4«nktmaar op het

gene ik u gefegt heb» Apouo.
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APOLLO en MERCURIUS.
Venus en Mars hy malkander [lopende ,

werden van Vuicanus bezet.

Apoiio.

Apoi. Vertelt my die eens , op dat ik die

hoorende met u lagchen mag.

Merc. Venusby Man Gapende, is gevan-

gen, caVnlcanm beeftfe beide gebonden.

Apoi. Hoe,gy fchyht yts aardigs te verha-

len.

MvRc.Over lang wi ft hy wel van de laken,

en doe heeft hy haar lagen geleit , foo dat hy
in het bed eenige heimelikke ftrikken maakte*

en weder na fyn oven gaande, dede hy lyn

werk. Een weinig daar na komt Mars zeer

heimefyk binnen, gelykhy wel gedagt hadde.

Zoo fiet dc Son hem van om hooge,en hy fegt

het aan Vuicanus, Aisfy nu op het bed ge-

klommen waren, en haar werk deden, foo la-

gen zy in de netten , en wierden door de

banden daar in gerolt, Vuicanus ftont onder-

wylen daar by. Maar zy (dewyl (

y

naakt was)
was befchaamt, en had niets daar fy haar me-
de bedekte. Afars mcinde in ’c eerfte te vlug-

ten, en dag te defe banden te kennen breken*

maar doe hy fag dat hy overal gevangen was,

ca
n
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APOLLO en MERCURIUS.
Venus en Mars by malkander (lopende >

voerde?} van Vulcanus bezet .

Apono.fY? At Ligt gy > Aitrcuur ?

VV Mercurius. Omdat ik leer

belaecheyke dingen gcfien heb
-rfpollo.

Apoi. Vertelt my die eens , op dat ik die

hoorende met u lagchen mag.

Merc. Ventssby Mars flapende, is gevan-

gen, caVulcanus beefefe beide gebonden.

Apoi. Hoe,gy fchynt yts aardigs te verha-

len.

Mvrc. Over lang \vift hy wel van de laken,

en doe heeft hy haar lagen geleit , fop dat hy
in het bed eenige heimelikke ftrikken maakte*

en weder na fyn oven gaande, dede hy lyn

werk. Een weinig daar na komt Afars zeer

heimefyk binnen, gelykhy wel gedagt hadde.

Zoo fict dc Son hem van om hoogé,en hy fegt

het aan Vulcanus, Als fy nu op het bed ge-

klommen waren, en haar werk deden, foo la-

gen z

y

in de netten , en wierden door de

banden daar in gerolt, Vulcanus ftont onder-

walen daar by. Maar zy (dewyl fy naakt was)

was befchaamt, en had niets daar fy haar me-
de bedekte. Aiars mcinde in \ eerde te vlug-

ten , en dagte defe banden te kennen breken*

maar doe hy Lig dat hy overal gevangen was*

G 3
' cn



15® Luciani Zamen-Jpraken.

cn dat hy nergens en kon vlugten , foo begon
hy te fmeken.

Apoi. Wel, hoe ging het daar mede* lietVutcanus haar weder los ?

Merc. Neen, maar hy riep de Goden te Ta-

rnen, cn fectc haar defe boelagie ten toon.
Maar fy die beide bloot waren , en tYamen ge-
bonden , lieten door fchaamte hare hoofden
hangen. En dit fcheen my een Toet fpcktakel te

zyn, van \ geen alleen gefchiede.

Apol. Schaamt defe Smit hem Telven nier,

lyn wyfsboelagie ontdekkende ?

Merc. Geenfins, want hylagt haar toe,
daarbyftaande, maar foo ik de waarheic Tal

feggen, ik was op Atan al wat jaloers, niet

om dat hy met een Teer fchoone Godinne
hadde te doen gehad, maar om dathytege-
lyke by haargebonden was.

A?o:. Wilder gy dan wel foo gebonden
zyn ?

Merc. Gy niet ^4polio ? Gaat heen en Get
eens , ik Tal feggen dat gy een helt zyc, foo gy
fulx fiendc , ook niet en fulc wenfehen.

Luciani
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Luciani /’Zamen-fpraken

Dtr

ZEE-GODEN
Irihoud.

Den Inhouddezer fzamen-Jpraken is zeer

weinig verftheelende van de voorige,want

Jy zyn ook aluit Homerus en andere Tra -

gedi-fchryvers gehaalt, Dog deje fchynen

wat meer als de anderevan vryafie te(pre -

ken, Waar door Lucianus toont 3 dat het

heelegewemeldes waerels in liefde-plegwg

faftaat) en alle na de welluflen tragten 3 en

%ulx de Goden en de tnenfchen gemeen k*

Cyclops en Neptunus.

Cyclops wert de oogen uitgeJio!\en van UlifTès,

’t mlkjoy aan Neptunus l^iaagt.

Cyclops. Vader ! wat heb ik van dien

V>^ vervloekten vreemdeling ge-

leden > die my dronken zyn-

de, de oogen uitgeftoken heeft , en dat wan-
neer ik diep in den Haap geraakt was.

Nept. Wie heeft fulke dingen durven

doen Palephyme ?

Cycl, In 'c eerfte noemde hy hem felven

NUmant
} en na dat hy weg geviugt

,
en bui-

G 4 ten
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ten fchoots was, gelyk men feit, noemde hy
fig Ulijfes.

Nept. Ik weet wd, gymeint dien Itbx-

*enfer: die uit Tronen voer. Maar hoe is hy
daar toe gekomen , daar hy noit Hout nog
moedig is geweeft.

Cycl. Ik vond hem in een fpelonke, van de

kudde t’huis komende , veelc van die vee-her-

ders, lagen leggen. Daarna maakte ik de deure

toe, (waar toe ik een feer groore fteen had) en

ds ik vuur aanftak, (want ik hadde een feer

groote boom van de berg mede genomen) doe
verborgden 2y haar. Ik vonger eenigc van dat

volk , en ik atfc op , want het waren maar
ftruik-rovers. Defen loofen boef, of het

zy dat het Ntemant of U liffes geweeft fy,

die gaf my eemg fbet ca welriekem re-

ïiyn , tiaar eerit in ~:r.~:r.d: , "'rik ern fe-

nyn was dat dadelyk werkte, en ymanc feer

turbulent maakte. , want alles , na dat ik ge-

dronken had,fcheen my rontom te draijen,en

defpelonk felfs keerde my om ,• ik was langer

«nyn felfs niet; daar na leide ik ftil* doemy de

flaap overviel ; doe fleep hy fyn priem , en

het vuur aangeftoken zynde , heeft hy my al

fhpendede oogen uitgeftoken : van die tyJ

afben ik blind geweeft Neptuun .

Nept. Gy moet al hart geflapen hebben

Soon , dat gy niet wakker wierd in ft blinden*

Hoe is dien ÜlyJJïs het nog ontvlugt? Want
ik weet ‘ niet hoe hydiegroote lleen heeft

konnen afwentelen.

Cyci. Dat dedc ik felfs om hen in het uit-

gaan
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gaan te beter te konnen grypen. Maar ik lette

my in de deur, om hem met opene armen te

vangen , alleen liet ik de Schapen na de weide

gaan , en den ram gafik lalt , wat hy in plaats

van my foude doen.

Nept. Ik verfta het wel , onder de kudde

heeft hy heimelyk gefchuilt; maargy behoor-

de de andere Cyclopen tot byftant geroepen te

hebben.

Cyci. Doe ik haar.geroepen had, fyn zy

gekomen Vader. Maar na dat fy na defen ver-

fpiederfyn naam gevraagt hadden ,
haarant-

woorde dat het Nitniant was ,
foo mein-

den fy dat ik raasde, en my verlatende , fyn ?.y

heengegaan. Alfoo heeft my dien vervloek-

ten haam bedrogen. Maar dat ik kyvalykft

neem, is,dat ik my n bhntheid met fmaad moet

hooren. Myn Vader Neptv/ans fegt niet eens,

gy fult genefen werden.

Nept. Weeft goets mocts mynSoon, ik

lal het wel wreken , dat hy daar gevoelen van

heeft, alhoewel ik u büntheid niet genefen en

kan. Want ik kan de varende behouden en

verderven , laat het nog eens varen.

NEPTUIN en ALPHEUS.

Neptuin vraagt Alpheus ?
waaromp

niet met het foute water mengt. Hoe dat

Alpheus fèkere fontein Arethufa vryd.

Neptunus. W At is dat sïlphce ,
dat gym

dc zee vlietende, alïeehig

G 5
met
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met het foute water niet en mengt, gelyk al

d’andere rivieren ? nog gy en bedwingt u fel-

ven niet van de rontom vloejendc wateren >

maar gy vloeit met u (bete ftroom , door de

zee als gerunnen , en gy houd u fuivereloop ?

Ik weet niet op watpiaatfen gy onderduikelt

gelyk als de Meeuwen en Reigers, want als

gy duikelt (o komt gy weder op te voorfchyn.

Alpheus. Dit is een minnelyke fake Nep-
tuin, daarom en neemtmy dat niet kwalyk af.

Want gy hebt menigmaal zelfs gevryt.

Nept. Vryt gyeen Vrouw of een Nympby
ofymant van de Nertidts ?

Alph. Neen, maar een fekere fontein.

Nept. Waar fpringt die?

Alph. In het eiland Steilten } ^treihufa

genoemt.

Nept. Ik weet , datisgeenleelyke

thufk : defe is vloeiende* en borrelteen fuive-

re vogt op , de (teentjes geven daar ook een

cierlykheit in , over welke (y als filver

fchynt

Alph. Kent gy waarlyk defe fontein, Nep-
tuin} Ikgadernunatoc.

Nept. Gaat heen en vryd gelukkig. Maar

fegtmy, wanneer gy ^rethufk gefienhebt?

want gy zyt een *4reader en die fontein vliet

in Syracufen.

Alph. Gy houd my op Neptuin, met al te

nauw te vragen.

Nept. Gyfegtwel. Gaat dan tot u lief,

en wedtruitde zee opduikende , vermengt

met malkander tot een fonteinwater.

MENE-
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MENELAUS en PROTEUS.

Hoe Proteus in vuur fig
kan veranderen .

Menelaus.TT Erandertu in water Prottuy

V want dat is niet onmogelyk >

daar gy een Zee- held zyt, 't is

ook mogelyk dat men in boomen kan veran-

deren, en daarom ook geloofelyk dat gy een
Leeuw kont werden.Wat indien gy eens vuur

wiert, daar gy in de zee woont; daar Touw ik

my grootelyx over verwonderen , en ik fouw
het nauwlyx kennen aannemen.

Proteus. Verwondert u niet Menelae : ik

ben 't gewoon te worden.
Menel. Ik heb het felfsgefien , maar gy

fchyntdeaanfienders haar oogen wel te be-

guigelen , daar gy onderwylen niet met allen

wert.

Prqt. Wat bedriegerie fouder in foo een

klaren fakekonnen gefchieden? hebt gy ’t niet

met opene oogen gefien , hoe ik my al her-

vormt heb > zoo u defe faak fufped is,en geen
ydele waarfchynelykheit ,

voor u oogen han-

gen, na dat ik vuur geworden ben, legt u hant

eens op my , zoo fultgy bevinden , ofik het

fchyne, en ofik waarlyk vuur ben, dat bran*

den kan.

Menel. Dat experiment is gevaarlyk.

Prot. Hetfchynt dat gynoit geen Poly -

G 6 pits
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fus gcfien hebt, nog gy weet niet wat die
Yifchalgöfchiet.

Menel. Ja, ik heb den Polipus wc! geften,
maar ik wil uit u hooren wat .hem gebeurt,

Prot. Wanneer by by een klip komt , [o

o

houd hy die valt , en verandert fig van koleur
sis de klip is , waar door de viiïehers bedrogen
worden, meinendeeen fteen te zyn.

ö

Menel. Dit lag men wel , maar uwe ver-
andcringeisnogmeer te verwonderen Pro-
teu.

Prot. Ik weet niet wie gy beft lult konnen
gclooven, daar gy u eigen oogen niet en ge-
looft.

Menel. Alftendchebikgelicn .* maar de
faak is felfs monftreus, dat een en defelfde faak
vuur kan werden.

NEPTUNÜS en de DOLPHYN.
Bat de Dolphynen menfechen gevoeefl

zyn y en defeeive daarom noggoet doen .

Hoe de menfehen daar dikvoyls

door behouden voorden.

Keptunus.
J

Uilig, gy Dolphynen y gydh
JL de menfehen altyd lieftallig

zyt. Gy hebt wel eertyds de
Soon vanlnm in den Jfthmum gedragen, hem
van de ScironiZjt klippen afnemende,van wel-
ke hy met fyn Moeder van boven neder ge-
iprongen was: cn nu zyt gy met dien Me-

thym-
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thymnenftn Cither-fpecldcr, fyn Cither en al

iyn cieraac na den Voorberg T&narw ge-

fwommen
, gy hebt met willen lyden dat hy

oivwaardelyk door de Schippers foude ver-

gaan.

Dolphyn. Weed niet verwondert/V^fw-
ne> dat \vy do menfehen goetdoen, want wy
hebben ook menfehen geweeih

Nept. Hier dient Bacchut wel te degen

overgdiraft , dat hyu-heden in fyn icheep-

llryd overwinnende, zoo herfchapen heeft;

want hy behoorden u. 1 : maar als gevangene

mede genomen te hebben
:
gelyk hy d'andere

onder Cyn gewelt brengt. Maar hoe is dat ,
p
c gene van non gebeurt is ?

1 Doiph. Ddcn Periandermem ik had ver-

maak in een menfeh
,
en hy haalde hem dik-

manks by hem om fyn konft. Defen van den
Tyran ryk gemaakt zynde ,

begeerde na fyn

vaderlant te varen , te weten na Mcthymnen ,

en fyn fchatten te toonenJn het Schip dan van

eenige fchelmen klimmende, is hy bekent

geworden , dat hy veel gouwd by fig hadde f

als zy nu omtrent het midden van dc JEg6iz>e

zee gekomen waren . fbgten zy hem la-

gen te leggen. Maarhy feidc, (want ik lui der-

de alles naail het Schip zwemmende) dewyl
het u lieden zoo goet dunkt, foo laat ik alleen

myn vercierfels by my nemen, en eerft een

lyk-digt fingen , en werpt my dan van boven
neder in de zee. Dit lieten de Schippers toe,

fyn cieragiedan genomen hebbende, en een

fraien fagt lietfingende, is hy in de zee ge-

G 7 fpron-
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fprongen, alsofhy dadelyk ftcrven Touw,
maar nam hem doe op myn rug , en ik fwom
met hem na T&narwn.

Nept. Ikprys uwen yver tot de Mufyk :gy

hebt door u toeluifteren cenfeer goet werk
gedaan.

JUPITER en MERCURIVS.

lupiter verhaalt dat Io in een Koe veran-

dert, uitjaloersheit van Juno , op %velke

Arguspaft, welken Io van Mercurius

door de zeegetrokken wert na iEgypten.

JuPiter.T7 Endgy dat fchoone meisje van
Inacbus wel Mtrcuur.

Mercurius. Ja, gy mcint Io.

JuP. Die is geen mcit meer, maar een jon-

ge Koe.

Merc. Dat’s wonderlyk, hoeifle veran-

dert ?

Jup. luno jaloers zynde* heeft haar fo her-

fchepr. Maar heeft daar nog een ander

kwaad by bedagt. Zy heeft den hondert oogi-

gen^rgut belaft dat hy haar gade fcm Haan ,

die defe Koe weid
,

welke altyd flaapt en
waakt.

Merc. Wat fullcn wy hier in doen ?

Jup. Vliegt na het bofchtftmtrf/ildaar weid
hy en Haat hem doot : brengt dan /

o

felfs door

de zee na ZEgpyten toe, en maakt daar Jftt

van , laatje vorder van de Inwoonders voor

een
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een Goddinne gehouden werden, Iaatfe de
Nyi op doen vloejen , de winden doen afko-
men, en de varende luiden behouden.

NEPTUNUS en MERCURIUS.
Bacchus vjort uit Semeles gefneden , en m

de dye van Jupiter genait. Jupiter
legt m de kraam.

Neptunus. T S het wel geoorlofrA/$ra#»r,
^ omniet /ajpmrtefpreken?

Merc. Geenüns Neptune.
Nept» Maar boodfchaptcens van my bin-

nen.

Merc. Weeft my niet moejelyk , zeg ik:
want het is importuun, gy kont hem dog nu
niet fien.

Nept, Slaapt hy dan by luno}
Merc. Neen, mairdaaris yts anders.
Nept. Ik verfta, 't Cranymedes\s binnen#
Merc. Dat is 'c ook niet : maar hy is wat

onpaffelyk.

Nept. Hoe dat foo Ateremr ? Watfware
dingen verhaalt gy daar ?

Merc. Is liet foodanig dat gy het fehaame
te feggen ?

Nept. My is fulx niet nodig, dewyl ik u
oom ben.

Mepc. Hy heeft daar dadelyk gekindert
Neptmm

Nept. Loopheen* leithy in de kraam ?
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van wie? hebben wy dan niet geweten dat hy
een Hermapbrodyt was? ik heb niet eens ge-
ilen dat fyn buik gerefen was.

Merc. Gy legt wel, maar daar en was het
k int nier.

Nept. Ligtelyk heeft hy uit het hoofd een
kint gebaart,gelyk hy Mimrva gebaart heeft,

want hyheeft een kraam -hoofd ?

Merc. Dat isft ook niet , maar in de dye
heeft hy de vrugt gedragen, dat hy van Semele

over genomen heeft.

Nept. Hoe wonderlyk, dat hy aan alle

deeien van’c lighaam bekwaam is voort te tee-

len. Maar wat is dat voor een Semele ?

Merc. TLcnThebaans vrouw-rnenfeh, een

van de dogters van Cadmns, Als hy by defe

geflapen had , heeft hyfe bevrugt gelaten.

Nept, Heeft hy doe in plaats van haar in

dc kraam gelegen ?

Merc. ja voorfeker , alhoewel u dat won-
derlyk en vreemt fchynt , want luno was Se-

mde met lift aan boort, (gy weet wel hoe ja

«

loers fy is) zy raad haar aan om van Iupittr te

verfoeken
, dat hy met de blixem cn weeriigc

by haar kome. luplter hare woorden geloof

gevende,die kwam met de blixem,zoo dat het

huisbrande, tnSemdc daarafftorf. Inf'mr
gebood my , dat ik haar buik foude openfny-

den , en de onvoldragende feven-maandige

vrugt by hem foude brengen. Dat gedaan

hebbende, fneed hy fyn dye open, cn ftoot het

kindeken daar in , op dat het fyn behoorlyke

wasdom foude krygen j dat is nu omtrent dry

maan-
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maanden geleden dat fulx gefchiet h, en de-

wyl hy nu in de kraam leit 3 is hy door de
kraam-zuiveringe vry wat Hapjes geworden.

Nept. Waar is nu dat kint ?

Merc. Dat is na de ihdNtfit toe, in ^tra-
liën

, om aldaar van dc Nymphen opgevoed te

Werden, hy is Dlonyfias genaam t.

Nept.Zoq fyn dit dan de Vader en de Moe-
der van Dionyjtüs,

Merc. ja. Ik ga heen, om hem wat water

te brengen , om dc wont af te waflehen , en
de andere dingen moet ik veribrgen ais een
kraam- bewaarder.

NEPTÜNUS en NEREIDES.

ZekereMaagtH eiie valt m den Hellefpoa»

tus- Ino valt van de veagem

in de zee.

NePtunltf.t^ Tt is wel een nauwe engte

j J daar defe Maagt ,
invallende *

in verdronken is ,
enwert na

haar HslUfpontus genoemt, maargy-l.iVmz-
des hebt het lighaam in Troaden gebragc 3

om
van dein woonders begraven te werden.

Nerezdes. Neen Neptnan, maar fy is in

ckfe genoemde zee begraven. Wy hebben

met haar mcdeiyden ,
om datfe fo© ellendig

van haar Stief-moeder gecravailjeert is.

Nept. Maar ^mphhriu dit is onredelyk,

datfe onder het zant legt : Maar gelykik feg »

fy
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fy fal op Troaden in Cherfonefm terllont be-

graven werden. Dit fal haar tot een trooft

zyn, dat aan Ino fuix ook terftont fal gebeu-

ren, en fig van boven neder laten vallen, wan-
neer haar ^thamintes fal vervolgen) in de

zee van den hoogen berg Chbtron , met haar

Soontjen in den arm.

Ner. Maar defc hoort men te behouden ,

om Bacchta te behagen. Want lm heeft hem
opgevoed.

Nept. Aan haar was foo veel niet eens ge-

legen : maar het foude onredelyk gedaan zyn
om Bacchrn wil, stmpbitrite.

N er. Maar wat is haar gebeurt ,
datfe van

de ram gevallen is, daar haar broeder PhryxHS

zoo veilig op fit $

Nept. Niet ten onregten : want het is een

Jongeling die een ftoot kan tepen ftaan. Maar

2'y was dit heel ongewoon , want foo nieuwe-
lyx op de wagen klimmende , en na om laag

fiende, wierfe verfchrikt door de laagte die

onder haar was, daar na een drajinge in het

hoofd krygende , en door de fnelügheid van

het vliegen, en konfe de hoorn niet meer vaft

houden : en op foo een wyze ifTe in de zee ge-

vallen.

Ner. En behoorden haar moeder Nephele
haar in 't vallen niet geholpen te hebben ?

Nept. Het hoorde wel foo, maar Pana,
is magtiger dan Nephele.
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IRIS en NEPTUNUS.
Seker verdronken Eilant in de &geiflè zee

viert drooggemaakt , op dat Latona daar

mogte in de kraam leggen , viant de

aarde had Juno vervloekt.

iRir. Y Upiter gebied Neptum dat gy dat

dwalend Eilant, welk van ShilUn af-

/ gerukt is , en nu onder *c water ver-

dronken in dc zee dryfc en fwemt , wederom
laat boven komen , droog maakt , dat het in

*t midden van de JEgeife zee onwrikbaar legt *

want hy heeft het van nooden.
Neptunus. Het fal foo gefchiedcn Ir!x$

wat ofhy daar dog mede uitregten fal , als ik

4atalfooged^nheb?

Iris. Latona moet op dat Eilant in de
kraam leggen, want fy begint de vlagen ai te

voelen.

Nept. Is haar den hemel niet groot genoeg
om te kramen} wat fouw men doen als de gan-

/che aarde haar kraam-kintje niet dragen kon.

Iris. Neen, Neptuin, Want Iuno heeft:

de aarde met eede verbonden , datfe Latonaai

kint niet en fouw herbergen. Maar dat Eilant

is buiten eede : dewyl het doe verborgen lei.

Nept. Ik verfta het wel. Sta ftil Eilant

duikelt weder op uit de gront, weeft niet meer
dryvent nog wankelbaar, maar blyft onbe-
wcgelyk ftaan : en ontfangt ö gelukkige! myn

broe-
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broeders beide kinderen, die fchoonder zyn
dan al de Goden. Gy-Iieden Trhones voert

Latonci daar op , en laat alles fbl Baan. De
Bang die geduurig om haar built en woed, fal

van haar beide kinderen omgebragc werden,
en zoo fullen zy hare Moeder wreken. Gaat

nu heenen en zegt lupiter dat ik alles wel be-

fteltheb. Het Èilant i£ vaft en droog : Laat

Latona nu vry maar komen , om in \ kinder-

bed te leggen.

XANTHUS en de ZEE.
Xanthus van Vulcanus bafverbrandzyn -

de> foekt hulpe by de Zee.

Xanthus. Ntfangt my ó Zzt
}
ik heb dog

zeer zware dingen geleden.

Bluts myne wonden uit.

Ze e. Wat is dat tefeggen? Wie heeft u
verbrant f

Xant. Vulcanus. Ach ik ellendige , ik

gloei van vuur, en ik Bede.

Zee. Waarom heeft hy u in \ vuur gefme-

ten.

Xant. Orn de Soort van Thetis. Want na

dat hy die van Phrygien doot Boeg, heb ik

hem devotelyk gebeden , dog evenwel bleef

hy in fyn toorn volhcrdemie , cn met al dc

doodelighamcn , heeft hy belet door te Broo-

men: over defe ellendige erbarmende, deed

ik my n beft om hem met water over te Broo-

men,
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men , op dat hy door dit gevaar verbaal! fouw
werden, en van het doerflaan op fouw hou-
den. Doe kwam Vnlcanus met al het vuus
dat in den ganfehen JEtna en elders te vinden
was , en daar mede verbrande hy al de Olm-
boomen, heide , hy brade al de villen en alen

;

als hy my hedent heet gemaakt hadde, (cheel-

de het weinig , of ik hadde heel verdroogt®

Weet gy nu hoe ik hier toe gekomen ben ?

Zee. Gy zyt vuil ó Jfanthm! en warm
na vereis. Dit bioet is van al de dooden. De-
le warmte is van het vuur , volgens u leggen

,

welke tegens myn Soon gewelt gebruikten ,

niet vredende dat hy een Soon van de JVerei*

den was.

Xant. \ Wasonredelyk , zoo ik my niet

over die van Phryghn erbarmde , welke myn
nagebuuren zyn*

Zee. Hoorde Vulc&nus ook niet met me«
delyden ingenomen tezyn over^chillis 3 de

Soon yanThetis}

TRITON, NEREIDES en IPHIANASSA.

Perfeus doot de vealvifch, die uitgefondm

voas ö/^Andromeda te doodenjoy ver-

laat de dogter , en neemtfe tot

een Vrouw.

Triton.!^ Ie Walvis, Nereides, die gy-J.

Jij uitgefonden hebt tegen ndro -

mda , de dogter van Ceühe^s^

dele
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defe heeft het meisjen geen kwaad gedaan

,

gelykgylieden meint, ennograns is de wal-
vis zelfs geftorven.

Nereides. Hoe dat zoo * Triton} heeft

Ctpheus de walvis door het meisjen uitgelokt,

en alfoo lagen leggende gedood ?

Trit. Neen.; maar gy Iphianajfe kent

Perfius wel, die kleine jongen van Danah 9

welke gy-lieden met lyn Moeder in een kift

,

van fyn Moeders Vader in zee gefmeten was

,

over haar erbarmende.

Iphianassa. Ik weet wel wat gy fèggen

wilt, hy moet nu al een jongeling wefen
,
ge-

nereus cn fchoon om aan te fien.

Trit. Defen heeft de walvis gedoot.

Iph. Waarom dog Triton
,
hy behoorde

©ns alfoo niet te loonen.

Trit. Ik fal van ftukje tot beetje vertellen

hoe het gegaan is. Defewas na de Gorgonen

geftuere, om voordeKoningteftryden, na

dat hy in Libyen gekomen was.

Iph. Hoe Triton was hy alleen > ofhad hy
meer volk by figfwant dit is anders een xnoeje-

lyke reis.

Trit. Hy is door de logt gevlogen * want
Minerva. heeft hem vleugels gegeven: doe hy
tot de plaatfe kwam daar men ageren fouw 3

zoomem ik datfè alle fliepen: en Aiedufaas

hooft affnydende , is hy weg gevlogen.

Iphi. Maar hoe fag hy haar aan? want fy

willen niet aangefien zyn , die haar aangefien

heeft , die kon daar na niet meer hen.

Trit. JM'mrva dieligtedehem met haar

fchilt j
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fchilt $ (dat heb ik hem by ^fndromeda hoe-

ren zeggen,en daar na by Cepheus) en toonde

hem Medufa’as hooft als in een fptegel. Daar

na vatte hy't met fyn ünker-hand by de lok-

!

ken,en in fyn regter-ham fyn houwer nemen-
: de, hakte haar het hooft af : doe vloog hy weg

eer d’andere Suffers wakker wierden. Als hy
nuhyde JEthiopife flranden gekomen was,
digt by de aarde heen vliegende , foo fiec hy

ndromedt op een uitilekende rotfè aan een

paal vaft gemaakt ,met neerhangende lokken,

en tot de borden toe halfblood. Hy erbarmde

fig over haar ongeluk, en vroeg hoefe hier toe

kwam. Daar na op haar verlievende (want
dat meisjen moed behouden werden) zoo
hielp hy haar. Doe kwam daar de Walvifch

feerverfchrikkelyken verbaad, om
meda op te (lokken ; den jongeling om hoog
vliegende , en fyn handt aan het hegt (laande

,

trok fyn houwer uit , en met d'eene hand (laat

hy,en metd’andere toonden hyGorgon*
tdoQ

veranderde die vifch in een fteen ; defe dan i$

geftorven, en al haar leden fyn verdyft, welke
Afedujam aangefien hadden

;

hy nu ontbond
hare banden , doe nam hy hare voeten op fyn

handen, latende haar van defe (lede klippen

afdalen , nu houd hy met haar bruiloften het

huis van Cepheus ,en fal haar tot *4rgos bren-

gen. Zoo datfe in plaats van derven , nu in

groote vreugde is.

N er. Ik eh neem dit niet wonder kwalyk

,

wam wat kwaat heeft fy ons dog gedaan ? foo

haar Moeder Cafftopex fig ons alleen in fchoo-

nigheit heeft willen overtreffen ? Trit®
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Trit. De Moeder fouw over haar Dogter
zeer gejammcrt hebben.

Ner. Laten wy, Dorh , die dingen niet

meer gedenken, zooder eenig Larbarifch

Vrouw- men fch wat klapagtiger geweeft is,

als het wel behoorde. Sy heeft ftrafgenoeg
geleden , die zoo een angft om haar Dogter
uitgeftaan heeft. Laat ons blyd zyn om haar

bruiloft.

TRITON, NEPTUNUS en AMYMONES.

Triton cn Neptunus verheven op

Amymoncs.

Triton.* * Eptuun, by Lemen komt da-

i\| gelyx een fchoon maagdeken
om water te halen. Ik weet niet

of ik myn leven wel fchoonder bakkes geficn

heb.

Nept. Is
9
t een vrygebooren Triton

,
ofeen

Slavinnctjen ?

Trit. Geenfins. Her is de dogter van

dien DayuiuS) het is ^mymones, een van die

vyftig dogters. Want ik hebber al na verno-

men , hoefehiet, en haargeflagt. Danaus
houd fyn dogters al vry flreng en hart,hy laat

haar hand-werk doen , cn zend haar uit om
water te putten, en tot andere dingen meer,

op datle nietfouden ledig zyn.

Nept. Komtzyfoo grooten ende-weegs

heelvan sïrgosn a Lemen alleen gegaan ?

Trit.
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Trit. Ja alleen.Want ^trgos als gy weet,

iscendorftigland : daarom is het noodigdas

fy dagelyks water komt halen.

Nept. Gy maakt my gaande, Tr\ton
y daar

gy my van foo een meisje verhaalt. Laat ons

cens na haar toe gaan.

Trit. Goet, het is nu de regtetyd ,,datïb

water komt halen , want zy moet al halfwee-

ge zyn om na Lemen te gaan.

Nept. Spant u wagen in , offouder te veel

tyds mede heen loopen, om de paarden te ga-

reden, en de wagen vaardig te maken? zoo

brengt my hier liever een van de fnelftc Dol-

phynen : foo zullen wy rydende feer haaftig

voort geraken.

Trit. Ziet daar isdealdèrfnelfte Dolphyn.

Nept. Goet, laat ons voort ryden. Swemc

gy daar neffens en volgt my >Triton Na dat

wy tot Lemen zullen gekomen zyn,fal ik hier

myn lagen leggen: paft gy op , wanneer fy

daar fal komen.

Trit. Zier, daar iflê.

Nept. Zy is fekerfchoon , Triton 9
cn’tis

een meisjen in't fleimje van haar ouderdom

:

maar wy moeten haaromhdfen.

Amymones. Hei karei, waar wilt gy my

|

heen rukken > gy fyt een plaag-beeft, eti

fchynt van JEgyften onfeoom gefonden te

zyn. Daarom lal ik fchrceuwen , en myn Va-

der roepen.

Trit. Zwygt >sTmywoney d it is AT
èptuun.

Amym. WatNeptuun fègtgy my? waarom
doetgymy gewelt aan om in de zee te trek-

H km ?
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ken ? Ik fa! onder ’t -watpr zy.nde, (mopren.
Nept. Weeft goets mopts: u fal ge,en

kwaat over komen rmaarik fa].maken dat hier

een fontein , die naugencemtis., Al vlieten,

wanneer i k met myndry=tam de kjippc die hier

byis, Ha • en gy fult felftgelokkig zyn , en
itervende-, fult gy van allp u Sufters al-

leen vry zyn, om water tp dfngcn.

N-OTUS en ZEPHYRUS.
lö>de dogigr van Inachus, is van een hoe

weder ineenVr^w vermdeTi.

NotUS. Ephyye , heeft luflur die jonge
koe,W£lk Mereuur door dezee na

Mg)j*nn Jeit ,. ïyn blopuKje gc~
plukt?

Zep.hXhus. Ja,, ma.ardoeen wa*
(
het geen

koe, maar een meisje, de dogter vgn de riv.iere

IriAchus. En luno heeft haar nu dushervormt*
zynde metjaloersheid ingenomen , om datle

fag dat IafHer daar t-eenemaal op vergekte.

Not. Heeft hy dan nu dic koe lief?

ZEPm Grootelyx , daarom fem hy haar nu
in JEgyptw,zn heeft ons ;hela ft dat wy de zee

niet en fouden onftuimig maten, tot datfè

over gezwommen was , om datfe daar baren

fal : want ly is zwanger , zy fal een Gpdmn$
warden 5 met het gene uit luar geboQten
wert.

Not. Is een koe dan een Goddinne ?

Zeph.
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ZePh . Ja voorfeker,fy zal, fegt MercuriuSy

over de varende luiden heerfchen , en onfe

heerfcherfe zyn , omeenyder van ons uit te

fendenvan diefe wil, en te doen ophouden

vanblafen.

Not. Zoo moetmen haar dan eercn, en in

agt nemen Zephyre , als zy fekcr onfe vrouw

is, want zyfal des te goeder tegcnonsgefine

zyn.

ZEpH. Nu is zyorergezwommen, en op

kLantgebragt. Ziet gy nu wel dat fe niet

meer viervoetig is, maar Mtrcuriui heeft daar

vaneen regt- opftaande fchoon Vrouw-mens
gemaakt.

Not. Dat is wonder,zy heeft nog hoorns,

nog ftaart, maar het is een minnelyk meisje»

Wat is dog Mercuur over gekomen, die zyn

{elven verandert heeft,en is van een Jongeling

geworden, een, die een honts-kop heeft ?

Laat ons zulx foo naukeurig niet onderfoe-

ken, wanthy weet beft wat'ermoetgedaarj

zyn.

DORIS en THETIS.
Danae de dogter vanAcnfi\is,njuert van Ju-

piter , die ingout verandert *was , bedro-

gen , waaromjymt haar vrugt van,

haarVader in een kifty in de zee

gefmeten wert.

Doms.\\T El fchreit gy Thetis}
v v

Tufir^Daar is een fchoone mek
H z Dms
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van haar Vader in een kift gefmeten, en dat
methetkimje , datfe een weinig te vooren
baarde. Hy heeft ook de Schippers gebooden,
dat wanneerfe wat verre van lam afwaren ge-
ileken , datfe dan die kift in dc zee fbuwden
fmyten , op dat fy en haar kintje Touwden
omkomen.

Dor. Waarom dat myn Suftcr f dcwyl gy
hier alles van weet.

Thet. Haar Vader ^crifws floot haar in
een kopere ftaap-karner , om haar in gedurige
vryfterfchap te laten,eindelyk, ik kan de waar-
heid niet uiten

, zyfeggen dztJupiter Hg in

gout veranderde , en door de logie in haar
fchoot regende. Doe hy in haar fcheot regen-
de, omvatte fy hem in haar fchoot , en^hier
door is zy fwanger geworden : ’c welk de Va-
der gewaar wordende, (want die 011wdc man
is hart en jaloers

,

)

nam d it vry euvel op. En
om dat hy dogt datfe van ymant ontmaagt
was, floot hy haar in een kift, daarfe een wei-
nig te vooren van kinde verlolt was.

Dor. Maar wat dedc fy doe Thetis
, daar fy

zoogehandeltwierde? *

Thet. Zy feide weinig tot haar befehermin-
geDoris, maar defè ftrafFe droeg zy ftilzwy-

gende: voor haar kind bad zy onderwyIcn, dat
het niet gedoot en \vierdé,welfe fy al fch reien-

de de Groot-vader toonde, -t wasfèker een
fehoone jongen Dms* Hy lagtefyn Moeder
door onnofelheid nog aan. Ik beril van tra-

nen als ik'er maar om denk.

Dor. Gy doet my ook fchreicn, maar zyn-
fenualdoot? T^et,
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Thet. Geenfïns >de kift dry ft nog omtrent

Serlfhum.cn leven beide gaar nog.

Dor.Waarom behouden wy dan haar niet*

htcnfc dcStriphife viftchers in denetten He-

pen* en foo behouden uithalen,

Thet. Gy fegt wel. Laat ons dat doen.

Want nog zy 3 nog het kint moeten niet ont-

komen* dewyl het zoo fchoon is.

ENIPEUS en NEPT U NU S,

Zy kyven waarom d
3

een d['anderJyn vryfiers

bloemtjen geplukt heeft .

j

Enipeus. ft r^Yn in der waarheit geen

/ deftige daden Neptuun> (de

waarheit moet gefegt zyn)

' dat gy myn yryfter bedriegt * 11 felven in myn
gedaante veranderende *

haar maagde-bloem-

tje plukt. Zy meindedatfe met my te doen

hadde, en daarom toonde fy haar onbe-

fchroomt.

Neptunes. Gy zythoovaardig ,
en traag

Enipeus y gy het dat fchoone meisjen dagelyx

nau toe fwemmen , en verdoet haar bykans

doorliefde, gy fyt verblyd alsgy haar eenig

leed komt aan te doen. Zy ging al bedroeft

zyndc langs de kanten haar felven waiïen,

duizentmaal verlangende 'datfe u mogtfien,

maar gy fcheerdé de gek met haar.

Enip* WeJ 3
moeft gy daarom in plaats van

my u luft boeten? en als een Comediant u

H 3
dra-
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dragen , dat gy , in plaats van Neptuun
,

dit meisjen Tyro foo bedriegt , die de op-
aregtigheit zelfs is.

Nept. Gy zyt nu al te laat jaloers > daar gy
u te vooren hovaerdig en veragtelyk hielt.

Tyro felfs heeft niet kwaats geleden, doele
meinde dae gy by haar {liep.

Entp. I s dat niets ? in\ weg gaan feide gy,
datgy NeptHfiHs waart , waarover zy haar

fvvaarlyk kwelt : en daarom hebt.gy my fmaat-

hejd aangedaan , want de welluft die ik be-

hoorde genooten te hebben , hebt gy gehad ,

daarenboven maakte gy èen pürpere water-

golf, om u lieden, onder Welke gy met het

meisje laagt.

Nept. 'c Is u fchult , dat gy niet en wilde

t

Enipeut.

DORIS en GALATHEA.
Elk meintfyn vryer de befle te zyn

Doms. Y (èggenC7.*/^eti,dat die fchoone
/.j vryer, die harder van SicuUn mein

ik, u geweldig bemint.

Galathea. Lagtniet Doris

:

hyiswiehy
is, hy is uit de Soon van Neftnun.

Dor. Watisdat,al was ƒ«p/rer fynVader,

dewyl hy foo boers en rouw is , hy heeft maar

een oog, dat hetaldermifrnaakfte van allen is>

meintgy dat fyn geflagty ts tot de form doet?

Gal. Neen , dat hy rouw en boers is als gy
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tl • t mifriiaakshem met : maar dat. is mam

3 enig. V orders het oog dat hy in het voorhooft

h^ëft5
betaaiiltliem \Vel,Avaïithyfiet daar mes

minder dööf, dan öf hyder twee had. 7
Dor. H^tfchynt dat gy Potyphtmin ri\£t

en begint Gktohi* ,
maarlieve* defen ,

zoo

pryftgy hem.
4

Gax. Iken bemin hem niet ,
maar ik kan

dat onbefchaamde en dertele fchimpcn niet

hooren, en gy-lieden fchynt my daar fmaac

mede aan te doen, om dat als hy fomtyds eens

zyn kudde weide , en ons van detotze aan de

zee-kant fag fpelcn , aan de voorvoet van de

berg JEtnx , alwaar de tont tuftenen de berg

en de zee ftg wat in
?
c knge geeft doe fcheen

ik hem alleen dë fëteèan ftë te zyn 3 en daarom

had hy my alken in ’toög* Dit en kant gy**

lieden niet vergeten : de ftak leit foo ,
aat ife

de fchoönftcben, endewaardigfte om gehete

te werden : maar gy-lieden zyc daarentegen

over het hoolc gëiiën.

Dor.. Meint gy dat men daarom over u ja*

loers is j
©m dat gy ,

ten eerften van een her-

der >
ten anderen van een die een oog lieert ,

fchoon gekeürt zyt > Wat kan hy onder al veel

in u pryïen als de blankigheit ? en die behaagt

hem, orn dat hy melken kaasgewoon i»te

fien : en dat die gëfyk Mgf by voor fchoon.

Als gy eens wilt weten hoe fchooiien aanligt

dat gy hebt ,
foo ziet u fölt'ën eens van de rotze

af in hét water , als het ftil Wéder is *• foo zult

gy niet anders bevinden dan een egale wittig*

Heid. Maat' die wore niet voor fchoon geagt»

H 4 ten
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ten zy dateer een roodigheid onder vermengt
is.

Gal. Ik nogtans die foo overvloedig wit
ben 5 heb foodanigen lief : daar is nog niemand
onder u-lieden, daar figeen Herder, Schipper,
of Bootsman over verwondert heeft. Onder
allen kan Po/jj>hewus deftig flngqn.

Dor. Zvvygtjó Galathea: wy hebben hem
wel hooren ftngcn * alshyop u onlangs foo
dercel was : maar lieye V~enusl

J
t fcheen dat'er

een efet kryfielde. Wanthetlighaam van fyn
lier , was gelyk een hooft van een hert , daar
het vleis van gehaalt is : de hoorns waren wed
een elie lang , alwaar de fnaren aangevoegt
waren , die niet cens met een drai-pen omge-
draait wierden. Hy fongfbo wat op fyn boers.
Tonder flot, wat anders fingendc , en wat an-
dersfpelende : zoo dat wy ons over lbo een
minnelist niet konnen onthouden van lag-
chen. Wat de Echo wilde op fyn blaten niet
eens antwoorden

, daar die nogtans altyd foo
klapagtig is

, hy fou het hem fefven gefchaamc
hebben , foo hy gehoon hadde datle fyn arme
lang had nagebots. Hier toe nam hy fyn foete
lief in fyn armen

,
gelyk een beer met Cyn ruig

gehoordejongen. Wie fouw op u niet jaloers
zyn Galatbea

, over foo een vryer ?

Gal. Laat ons eens uwe vryer hen Dorls ,

die Ichoondcr is als de myne,die ook geleerder
en beter fïngt, en op de cither fpeelt.

Dor. Ik heb geen vryer, cn ik roem my op
cie naam niet

,
als of ik foo feer lieftallig was

:

maar foo een lief
, als P otyfibernus 3 die t’ecne-

maal
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maal als ccn bok Hinkt, en rouw viefs eet,

offooder eenige vreemde luiden komen, die

verfcheurt, naoogt gy beminnen,

ZEPHYRQS en NOTUS.
Jupicer op Europa verheft zynde, vera?i-

dert fig in een koe.

Zephyrus.? K hel>moit geen trefFelyker

1 pompe in de zee gefien ; uic

Welke ik gefproten ben,en blafe

:

hebt gy die wel gefien Note ?

No-Tus. Wat pompe fcgtgy Zephyre ? of

wie geleide die? . .

Zeph. Daar is u dan een fèer aangenaam
fpe£lakel verby gegaan, dat gy ligt u leve dage
nietfien en fult.

Not. Ik had omtrent deroodezec?yts te

doen 3 ik blaasde daar in een gedeelte van
Jndkn y die aan dezeeleit. Zoo dat ik niet

met al en weet, van \ gene gy fegt.

Zeph. Wat ? hebt gy dien Sidonifcben

gtnor welgefien?

Not. Ja, te weten den Vader van Europa*

we! ?

Zeph. Van defe laak fal ik u vertellen.

Nor. Is'tdat lupiter weleer een meisje

minde? want dat heb ik al lange geweten.

Zeph. Derhalven foo weet gy wel van de

vryagie : luïftert dan nu toe, wat7
er op gevolgt

is. Europa was neergeklommen om aan de

H 5 flrani



Luciani Zamen-fpraken

ilrandtefpelen, en nam eenige van haars ge-

lyken met haar. lupiter nam de form aan van
een Stier, fpeelde met haar, en vertoonde
figfeerfchoon. Want hy was foo fnec wit

dat’er niets op te feggen was , hy had feer I

fchoone omgebogene hoorns, en hiel fïg feer

tam. Hy danfte dan ook aan de ftrandjen loy-

de feer aardig, foo dat Europa fjg verftoutede,

om op hem te klimmen. Dit gedaan zynde,

neemt lupiter een vaart, en loopt met haar in

dezee, hydaar in zynde, fvvom met haar

voort,fy was feerverilagen,hiel hem by de lin-

ker hoorn,op datfe niet en fouwde vallen ; en
met d'andere hand hiel fy haar kleed vaft , dat

van de wind gins en weder waide.
Nor. Dat was aardig om fïen, laagt gy den

vrijenden lupiter zwemmen Zepbïre, fyn

minne by hem dragende.

ZiPK. Maar het gene dat daar op volgde ,

is nog foeter. Want dezee was terttont vre-

digenftil. Wy hielden ons ook MIe , want
wy vervolgden haar alleen om aan te fien. De
Cupidoos vlogen rontom

,
gins en weer

,

boven de zee,het water nogtans met haar too-

rnen rakende,dragendcbrandendetoorfen, en

fongen een lied. De Nereides , die onder het

water geduikelt waren, faten op Dolphynen

,

en reden met groot geju ig na haar toe , mee ft

halfnaakt zynde. Vorder het geflagt van Tri-

ton , en al die van hetzcc-volk met tc vreefen

zyn. Defe waren alle met hecle reijen omtrent

de maagt. Want Neptunus fèlfs klom op fyn

wagen, geleide haar, en gingalblydemec
sim *
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\s4mphitrites voor uit ,
gelyk als of hy

de weg foude wyfén voor fyn zwemmende
Broeder. Maar droegentweeTritons V'znusy

in een fchulp leggende , om de bruid mét al-

deelei bloemen te beftrójen. En dit gefchiede

heel van Phimcien tot in Creta toe. Als hy op

het Eiland geklommen was, was hy geen Stier

meer. lufïte’r vatte doe Êuropa by de hand,

en geleide haar in het hol van nitt&üs, fy was

rood, en met d'oögén ter aarde fiendej zy
verftont dóe wel waarom fyzöo geleid wier-

! de. Wy op de zee leggende , d
?ecnê an d

?
ee-

ne, en dender aan d'ander zyde deden de

zee wat hol gaan.

Nep. Gyzytfeer gelukkig Zephyre, dat gy
fulx gefien hebt: ik heb ondertiillchen Gryph-

vogels, Elephaiiten en zwarte Menfchen ge-

fien.

PANOPE en GALENE.
Eris geeft een appel aan de dry fclooonfte Go*

dinnen ,
welke om haarJchoon-

heit twijlen.

Panope. rj Ebtgygifter wel geflen Ga*

Ei Unt ,
watEmaan het Avont-

maal inTheffalien dede,daar-

fe ongenoot was ?

Gaiene. Ik ben daar ook ongenoodigt by

11. 1 . geweeft ; want Neptuun had my belaft

dat ik de zee ftil foude houden: maar wat dede

H 6 Eris



i8o Luciani Zamen-fpraken.

Eris
y daarfc niet tegenwoordig was?

Pan. Thesis en Pelens waren binnen in de
fhap-kamer gegaan , die van Mmphitrite en
Neptunus geleid wierden.OndertufTchenJE’m

fonder weten van ymant, (waat fy kon dat ligt

doen, daar-d’andere dronken , flcegcn fommi-
gc met de handen , andere fpcelden op de Ci-

thcr ter eeren van ^4polio , offongen ter eeren

van de Aïufen

)

fineet een feer fchoone gout-

geele appel in't midden van’tgefelfchap , op
welke defe woorden gefchreven waren, die de

fcboonfie is neemt die Ondertuflchen van d'ee-

ne hant in dender gaande , komtfe ter plaatfe,

daar Iuno y
Venus en Miner va faten. Meren-

rins die nemende , las warkrop gefchreven

Hond, wy Nt reides faten onderwylen 1U1, om
te hen hoe dat het foude afloopen . Zy begon -

den oneenig te werden , elk meinde datfe

hem toekwam. By aldien Itipher hg daar niet

tuhchen gegeven had, zouden fy hand -ge-

ineen geworden hebben. Ik (al dit oordeel

niet lyden (egt hy
,
(want fy wilden felfs von-

nis geven) maar gaat na de Soon van Priamu 5

in ld.x> die weet te onderfcheiden wie de

(choonheis, want hy hg daar op uitleit : en
hy fal niet ligt kwalyk oordeekn.

Ga. Wd, wat deden de Goddinncn^ Pa-

nepe}

Pan. Ik geloofdat (y van dage na ida ver-

trokken zyn.

Gal. Wie (al ons terhond komen bood-

jfchappen, wie liefgewonnen heeft ?

Pan. Ik wil u 'wel verfekeren > dat het nie-

mam
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mant anders als Venus winnen fal, tenzy d<3

fcheitsman blint moed zyn.

Luciani t'Zamen-Jfraak

Der

D O O D E N.

Dcfe 7jamen-ffraken fyn ook al rneefl uit

Homerus, en andere Schryversgenomen^

behalven dat Lucianus fommïge op Jyn

eigen tyd pafi. Hier fiet men wat de

quaatdoenders voorflraffe in de hel moe-

ten lydcn. Dat alle die in de weerelt in

groote ejlime en r’ijkdom?nen gekeft heb-

ben> de armegelyk werden-

DIOGENES en POLLUX.
Pollux vport van Diogenes gelad Cadmiis

mede te brengen , om ’tgeen in de helle ge -

febiet mede te belagchen. ffy geeft

ook
K
ivaarfebomvingen aan de Philo -

fophen 3 rq\en en arme.

Diogenes.Y K beveel u Pollux > foo ras als gy
Ain den hemel geklommen zyt s

(want het is u beurte dat gy
morgen wederom moet leven)dat fo gy elders

den hontMenippushagt, (gy fult hem vinden

te Corinthen op het Craneum , of in *t Lyceum

de hair- klovende Philophen begekkende) foo

H 7 fegt
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fcgt hem , dat foo hy op de aarde genoeg ge-

lagchen heeft, hy in de helle nedcrklim
,
want

daaralvry veel voor vale, ombelagchen te

werden. Wie weet geheelyk wat'er na dit le-

ven gefchiedenfal?Hierfultgy niet ophouden
geduurig te lagchen, gelyk als ik nu doe, voor-

namentlyk na darikdieryke menfehen, land-

voogden èn Koniftgen foo vernedert en ge-

ring (ie, en alleenig met gefchrei van d’andere

onderkend wérden
5 daarenboven lyn zy ook

luien traag, overdenkende watfe in haar leven

al gedaan hebben. Ik bid u dan dat gy hem dit

bootfehapt : neemt met eenen ook een knap-

fak met boonen gevult, offooder een maaltyd

van ffeeate op de dry-wegen is ,
brengt dan

wat mede
; offooder een gewyd ei is blyven

leggen, of yts anders.

Pollux. Ikfalhem dat (eggen Dhgeties:

maar hóé fal ik hem kennen , wat ploi heeft

fyn aanftgt?

Diog. ft Is een ouwd man, kaal ,
met een

gefcheurde mantel , daar dè wint overal kan

doorblaiên
, daarenboven met aldêrlei foort

van Jappén gëkoleurt. Hy Irrgt altydj en hy vat

die hoovaardigePhilofophenfovérvaarlyk by
dc kladden*

Pol. Uit defc teikenén is hy ligt te kennen.

Diog. Wilt gy dat ik u ook aan diePhilo-

ibplien yts belafte?

Pol. Ja , want dat fal my niet telaftig zyn.

Dióg. Vermaant haar in ft generaal , datfe

ophouden van die beufelingen te difputeren,

ook van het gehcel-al , en laatfe geen ge-

hoornde
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hoornJe nog gekrokodildefluit-reden maken,
nog laatfe fulke koude en nugtere redenen
meer by der hand nemen.

Pot. Zy fullen feggen dat ik een ongeleerde
Jeek ben, en niet verltandig genoeg om my te-

gen hare leere te oppoferen.

Diog. Gebied gy haar dan dat fy uit myne
name fchreien.

Pot . Dat fal ik haar feggen.

Diog. Bootrfchapt dit ook de rykc,gy foete

|

bol, van onfént wege, bid ik : wat zyt gy dwa-

I

fen , feg , dat gy het gouwd in fulke waarden
houd ? Wat bekommert gy u met 11 woeker te

I tellen, en het eene talent by het ander op te

|

leggen? die fomwyls een weinig daar na hier

|

komen, fonder een penninkjen te hebben.

Pol. Dit fal ik haar pok u. 1 . aanfeggen.

Diog. Maar die fchoone en fterkc luiden

dient gy ook wel té vermanen , te weten dien
CorinthifenMegïllus^nDtmoxenHs de kimp-
vegtér,dat’erby ons geen geel hair, blauwe o£
fwartèoogen, nog roode aanfigten meer en
zyn: nogte gefpannen , of ftéfke zenuwen,
nog fchouders die groote Iaften konnen dra-

gen: maar alles is eenderiei ftof, gelyk fyons

j

feggen, het bekkeneel is t'eenemacl blood.

Poi. Ik fal dat geern aan de fchoone on
! Herke feggen.

Diog. Zegt ook de arme Lacon
, (wang

daar zynderveele, welke die fake zwaar valt

en haar armoede beklagen) datfè hier niet
fchreien of huilen, maar malkander even ge-

’ iykzyn. En datfe die ryke fullen fien, die/e in

haar
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haar leven gekent hebben , niet een hair beter

als zy. Zegt ook uwe Lacedemoniers^oo het u

goec dunkt , uit mynen naam ,
datfe delicaat

,

en wyfsgefint zyn.

Pot. Zegt dog van de Laced&momers geen

kwaat DUgenes
,
want dat kan ik nier iyden :

maar de andere bootfchappen wil ik geerne af-

doen.

Diog. Laten wy haar varen , foo het ü be-

lieft : en doet maer dat ik gefegt heb.

LUCIANI PLUTO,
Of tegen

menippus.
Croesus , Pturo

,
Menippus , Midas,

Sardanapaius

Menippus belagt de rijkdommen van Crx-
fus , hetgout van Midas, en de vjelluJ-

ten van Sardanapaius.

Croesus.T) Lnto
, wy en konnen defen hond

JL Menippus niet verdragen , dat hy
by ons woont, daarom brengt

hem weg, elders op een ander plaats , oflaten

wy fel ver weg gaan.

Piuto. Hoe doet hy u luiken hinder, daar

hy geftorven is als gy~ lieden,na dat wy fugtcn

en fc breien , herdenkende het gene wy hier

boven gehad hebben, Alidasi'yn gomvdj^r-
dana-
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dxnupalus alfyn veelvuldige weliuftcn, en ik

myn fchatten, foo Ligt hy ons uitben verwyt

onsverfcheiden fchimp-woorden. Dikmaals

perturbeert hy ons gefchrei met fyn fingen:

foo dat hy ons een groot verdriet is.
^

Puit. Wat hoor ik tegen u Menippus?

Men. Dit is waar PLuto.Want ik haat haar

,

het is de luie en verdorven menfchen niet ge-

noeg geweeft kwalyfc te leven ;
maar na datfe

geftorvcn zyn , leggen haar al die dingen

nog in den fin, diefe op d'aarden gedaan heb-

ben. Derhalven heb ik vermaak om haar wat

te kwellen.

Piut. Maar dat hoort foo niet te zyn, fy

befchreicn hare groote goederen ,
diefe nu

moeten miiïèn.

Men. Gy bent niet wel byu (Innen Pluto ,

die haar gefugt nog voorfpreekt.

Piut. Geenfins ,-want ik wil niet dat gy 1-

tweedragtig en oproerig zyt.

Men. Weet, gy flimfie van Lydien, Phry-

giert en ^Zjjyrien
,

dat ik noit en fal ophou-

den. Want alwaar gy gaat of ftaat , fal ikje ag«

tervolgen, met kwellen, fingen en lagchen.

CiioEs. Is dit geen fmaat ?

Men. Neen, dat was fmaat , dat gy-Iieden

wildet aangebeden zyn ,
en vry-gebooren

menfchen na uwen fin misbruiktet : daar gy

nieteens om udooten dagt* Daarom fchreit

nu, van alle die dingen verfteken zynde.

Croes. }a lieve Goden, van veelen en

groote befittingen.

Mid. Hoe veel gouwd heb ik niet ver-

looren ? Sarda.
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S ardan Enikd&'tvèÜu-ftén}

Mek. Doerahoo, draagt nu rouwe , ik fa

l

u. I. dit [preek- wocrtYoorftn gen , kent u fel -

ven, dnt is'bdhoorlykj dat mVn onder het ge-

fchrei, fomtyds eeris firtgt.

PLUTO tut MERCUUR.
Depluhn-frykc-rs voagtèn op de dool van

Socrates >maarfyfterven eerder.

Vlutq.jT' Ent gy dien uirgelccfdcn ouwden
]\ man wclak meen dienrykcn Eit-

crates
, die geen kinderen nalaat

,

maar wel meer dan vyfhondert duifenc erfge-

namen f

Mercurius. Ja lieel wel : dien Sicyonitr

meincgy. wel?
Flut. Laat hem Mercuur nog vyf hondert

jaar leven
, boven dat hy geleefc heeft , en foo

hetmogelykis nog meer, en doot Cabrinus

dien jongeling ,en Dam&n en al die andere or-

ders.

Merc. Dat fchyntfeerabfurtte zyn.

Peur. J
z Is feer billik. Waarom wenfchen

fy foo na fyn doot/lan alleen om lyn gcltjdaar

fy niet eens met hem vermaagfehapt zyn? En
dat het fchelmagcigfte is, terwyl fy dat bidden,

weten fy niet, hoe fy hem ftreelen en die-

nenfullen. Enhoefe over fyne ziele alraat-

flaan, is een yder bekent : fy belooven offer-

handen te doen, foo hydaar weder van op

komt ,
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komt, pluimftryken fy hem op duifemderLi

manieren. Daarom Iaat hem onfterfélyk wer-

den, en laten fy ftervcB,die dan tevergeefs na

dedè brok haken.

MKRC.Ha'arfal ytsbelagchdyx overkómen,

om diffe foo Tchefmagtig zyn. Hy weet haar

wondcrlyk te bedriegen, en hy voed haar met

ydele hope: hy houd hem öfhy altyd (derven

foinv, alhoewel hy fterker is dan eenig jonge-

ling. Zy leven op hope van het erf-goed, mei-

nende dat fy daar een goét leven fullcn van

liebben. .

.

Plut. Laat hem daar fyn ouwden huid

uittrekken, gelyk dien Io!aus>op dathy weder

jongwerde: maar die daar tuflehen hope fit-

ten , en daar ’s nagts haar ilaap om laten > laat

die vlegels fterven.

Merc. Beforgtgy donders dingen Plxto>

ikfaUèu d’een voor d’andcr halen: ik mein

dat'er fulke zeven zyn.

Puit. Brengtfe. Hy falfe elk wel fenden ,

en laat hem weder jong werden.

TE RPS IO en P L U T O.

Terpfio eenpluimfiryker , wanneer hy lang

opdedootvaneenen Thycritus verlangt

hadfkomt eerfl te (lerven . berouw hebben-

de dat hy hemfoo veelgefchenken , om erf-

genaam te zyn ?
gejonden heeft.

Terpsio.ÏS het wel billik Pluto} dat ik foo

* vroeg geftorven ben , daar ik nog

maar
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maar danig jaren heb, daar dien ouwden Thu-
crïtus al ïcrentig is, en nog leeft.

Piut. ja, dat is feer reg:vaardig gehandelt,

Terpfto. want al is ’t dat hy leeft, foo heeft hy
noit naymands doot verlangt, maar gy hebt al

lange na fyn crf-goec en doot gefhakt als een

vis na ;
e water.

Terp, Was het niet van nooden, wyl hy

ouwd is, en fyn goederen niet gebruiken kon,

dat hy de jongelingen ook een beurt gaf.

Piut. Gy maakt nieuwe wetten , om dat

hy tot wel lullen fyn goederen niet gebruikt,

wiltgy hem doot hebben, de Ipaarfaamheid

en de natuur hebben andere wetten geflelt.

Terp. Om fulke wetten befchuldig ik haar,

dit hoorden met fucceffic cn graden te go
felheden, dat cerfl de ouwde , en dan die daar

navolgden , flierven. Die uitgeleeftis hoorde

niet meer te leven, welke maar dry tanden in

de mom hebben, blintzyn , die krom gebug-

cheit, en van vier Haven geleid werden , met
fnotterïgé neus -gaten, en fchurfde oogen,
geen vermaak hebben , zynde niet anders dan

een levend graf
, van de jonkheit be/pot: cn

voordele 11c; ven de llerke en kloekejongelin-

gen. Want ditisalfoo onredelyk , dan dat de

rivieren naar om hooge Touwden vlieden.

Men hoorde ten minnen te weten wanneer
defe ouwde luiden zouden flerven , om nie-

mant te mogen bedriegen. Het gaat nu foo,

als men feit , de wagen treJ\t dikjyyls de Os.

Piut. Dit gefchiet al met grooter voorfig-

tigheit , als gy wel ineint Terpfio. Maar hoe
bent
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bent gy foo verheugt over andermans faken?

en hoe laat gy u foo aannemen van ouwde lui-

den die geen kinderen hebben ? Om dat men
u daarom befpot, wertgy eerft begraven: daar

fotnmige groot vermaak in hebben. Want foo

veelalsgy na haar doothaakt/ooveel te meer
vermaak fcheppen zy, wanneer gy eerft komt
te fterven. Gy-lieden bedenkt een nieuwe
kon ft , want gy vryt de wyfje* cn mannetjes ,

wanneer zy maar geen kinders hebben. Maar
die kinderen hebben, daar en feykt gy niet eens

na om. De meefte die gy bemint , kennen
uwe loofe praktykjes wel. En al is ’t dat ly kin-

ders hebben , haten zy die kwanfuis, om
van u. 1 .

geftreelt te werden. En dan fluiten

ay u.L nog uit haar teftament , die foo lange

gefchenkjesgegevenhebt , al foo komen de
kinderen ,volgens de billikhéit in ?

t heele befir,

dan knerft gy 'lieden van.boosheid op de tan-

den.

Terp. Dit is alles waar , ’t gene gy van my
en TüQrito meint. Wat heeft hy niet al vanmy
opgefnapt, altyd denkende dat hy fterven fou ?

Hoe dikmaals ben ik niet by hem gekomen ,

dat hy fugtede en piepte van binnen als dc kui-

kens die uit de dop komen, veinfende dat by
fiekwas. En wanneer ik meinde dat hy wel
haaft touwde afgegaan hebben , zond ik al-

dermeeft gefchenken ,
ja foo veel dat niemant

my daarin te boven ging van al die hem lief-

koosden. Dikmaals kon ik door al te grooten
forge niet flapen , alles optellende , en elk dif-

poneerde. En dat geloofik datmy de doet ge-,
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daan heeft. Hy myn lekker bcetjen dooillok-

kende, Hout by my al lagchende , als ik begra-

ven wierde.

Pimt. Leeft lang Thucritus.zyt overvloedig

in rykdommen, lagt lulke mcnlchen uit : Aeift

niet eer, voor en aleer gy defc alle hebt voor

Jatengaan.

Terp. Datfoiiwmyn w?enfch zyn Tiuto,

dat Chariadss voor Thncritus florf.

Piut. 'Weeft goctsxnoets Terpfto , ook Tal

Pbido en Mzlantus > en meeft al die aanhang

voorhem gaan, fig door hare lorgen verknie-

fende.

Terp. Datprysik , leeft dog lange Thu-
CTltUS%

ZENOPHANES en CALLIDEM1DES.

Callidernides eenpluimftryker , wil Ptqjo~

dorus met fenyn ombrengen , en raakt

door mis-verftantfelfs om hals.

Zenophanes. P wat manier zyt gy ge-

V/ ftoryen CalUdmides ?

want ik hen, doeikpan-
nelekker van pinia was, door myn gulfigheit

in een brok geflikt: ’c welk gy wel weet, want

gy waart'er by.

Cailidemides. Ja ik wasser prefent, my is

y ts nieuws voorgekomen , daar ik nietom cn
dagt, gy kent dieriouwden Ptojodows wel.

Zenobh. Dien rykert tonder kinderen ,

daar
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daar ik u foo di.kwy.ls lag by v.crkcci.cn ?

Callid. Dcfen nam ikaftyd waar, hem
vierende cn dienende, hopende op myn profyt

wanneer hy kwam te 11erven. Maar wyl dit

foo lange duurden, want dc onwdè lui langer

leven alsTithonus, daarom heb ik eenkorter

weg bedagt, om eerder erfgenaam te werden.

Ik kogt venyn , emik beprarcde.de fphenkcr

,

dat foo ras a h Rtojodomsdi,inken eifte, (want

hy dronk wat veel) dat hy het vc^xyn met der

haaft in de bekerfoude fmyten , engeven hem
dat te drinken ,

en foo hy dat dedc^ wilde ik

hem op vrye voeten hellen.

Zenoph. Wel , ik meindedat gy my yts

foud vertellen , dat it onverflensjefchiet was.

Callid. Als wy nu gcwaflèn kwamen,
komt de jongen met tw^ehekers vol , d'eenc

voor Ptojadoms niet venyn, emd'ander voor
my : ondertuftchenin de bekcr^4wAl^nde

,

gaf hy my daar het venyn in was , en aan
T.tejodmis daajgecn in was. fiydrpnkde fyne

uitben ik viel ter aarden foo lang alsik \vas,foo

dat ik in fyn plaats geftpryen ben. Wat ’$ dat §

lagt gy Zenophaes} men mpet niet om fyn

vriends kwaad lagchen,

Zenoph. IkmQet voorwaar lagehcn, want
dit is heefaardig uitgevallen. Wef, hoe ging

het doe met d'ouwdemïtn?
Callid . Hy was verbaaftover dit fchiclyk

voorval, maar ho.orende wat’epdoor miswer-
ftan tdes fchenkprs gebeurt was , lagtehy daar

felfsom.

Zenoph. Zeer aardig, het wilde door defe

korte
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korte weg niet gelukken, ’t was beter geweeft
datgyna fyn eigen doot wat langer gewagt
had.

CNEMON en DAMNIPPUS.
Damnippus een plumftryker , maaktfyn

Goet per tejlament aan een ryken Her-
molaus, 'waarom hy meint dat hy hem

Julx 'wederomJoude doen5 dog van een dak

vallende7 komt eerfl teJierven.

Cnemon. T^It is zoo gclyk men gewoon
is tc feggen , een Hinde -

hpnhceftwel een Oliphant ge-

vangen.

Damnippus. Wat mommelt gy by u fel-

ven Cnemon. Ik heb daar ymanc buiten myn
gilling erfgenaam nagelaten, die my, ah lacie!

door loosheid bedrogen heeft , en die ik liet

meeft toe wilde, hebben het nietgekregen.

Dam. Hoe koomt dat i

Cnem. Dien ryken en edelenHermolaus ,

doehy fonder kinderen was, pafte ik hem
op doe hy fterven fouw , hy leunde het hem
ook al aan. En datfeheenmy ook wyfelyk te

zyn , dat ik het teftament voor den dag haal-

den , en openbaarde , waar in ik hem erfge-

naam van al myn goederen maakte : en dat

©m dat hy my ook foo doen foudc , door het

myneals verbonden zynde.

Damn. Watdedehydan?
Cnem.
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Cnem. Wat hy in fyn teftament gemaakt

|

heeft weet ik niet . ik ben haaftig en onver-

|

wagt geftorven,door het vallen van eene dak:

<90 dat HtrmoUuï nu het myne befit
,

gelyk

cenfnoek die den angel met het aas afbyt.

Damn* Niet alleen het aas met den angel

,

maar ook u als den vifler. Daarom komt defe

1
1 oosheit op u eigen kop aan.

Cnem. Dat fchynt foo tot myn leetwefen.

f
“— —~~ ——

I
.fff;?

'
‘j; i : :.

M .'i!hV:; ’U’Ji'.'::; G

CHARON, MERCURIUS, DOODEN,
MENIPPUS, CHARMOLEUSj LAMPI-
CHUS, DAMASIAS* PHILO-

SOOPH 3 REDENAAR.

Bierfet gy dat de waerelt fnaar een verby-

gaande tooneelis , voornamentlyk de cerc>

magt> ewetenfehappen y en alle andere di?i-

gexy daar de waereltfig mede bemoeit en

over verwondert ; daarfe alle volgens

Luciam^j met na dehel

moetenwaren*

Charon. T Uiftert toe hoe dathet met u
La laken ftaat 9 want wy hebben

een klein door-wormt fchuit-

jen , dat overal lek is: foo het maar aan dees

©fgenezydewat helde 3 hetfoude terfiont tc

gronde gaan
:
gy-lieden komt met foo een

hoop volx 3 en daarenboven nog foo veel pak-

ken. Zoo gy-lieden daar mede in defchuit

treedj foo zal hetu daarnaberouwen* voor-

I nament-
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n'amentlyk die niet (wemmen konnen.

Doodln. Wat zuilen v*y dan doen om
geen Schip- breuk te lyden.

Char. Ik (ai bet u: 1: leggen
, gy moet'er

naakt ingaan , en *t gene overvloedig is , aan
ilrant laten, en dan fulr gy-lieden nog al nau-
lirin’cfchuitjen konnen. Ondertuflchen be-

veel ik u A/ o^w^dat’er niemzni in en komr,
xen fy dat hy fubtyl zy , en al diebngagie weg
geworpen beeft: daarom voeg ik u by de leer,

befietfeen dwingtfe daar naakt in te gaan.

*
Mercürius. Gy legt wel, laat ons foo doen •

Wie komt daar eerfl aan ?

Menip. Ikben Memppus, fledaarikheb
mynknap-fak met myn Aok in de floot ge-

worpen : ik heb heel wel gedaan dat ik myn
mantel niet mede genomen heb.

Mirc. Treed in ’t Schip Alenifpe, gy goe-

de gefel , en fit naaft de Stuurman aan ’t roer ,

boven aan , op dat gy een yder ter degen kont
flen. Wat fchoon aanïigt is dat i

Charmoieus. Ik ben Charmoleusvan Ate-

gjtra , die vrijer , die een kusjen tweetalenten

gekoll heeft.

Merc. Doet ii fchoonighcit af, cok. de lip-

pen en kusjes met dat dik- gelokte hair, de
roode wangen, en de heele huid. \ Is fo goer,

treed in \ Schip. Wie komt daar fbo gepur-

pert aan flappen , met een Koninklyke ciragie

op het hoofd , hy fchynt een graviteit te heb-
ben? wiezytgy?

Lampichus. Ik bcnlmfhkus, Koning
texGelojtn.

Mfrc.
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Merc. Hoe komt gy met foo'veel bagagie 2

Lam. Pafte het een Koning wel , dat hy
naakt kwam #

Merc. Gyzytnu geen Koning, maar een

doode, fchud dit alles uir.

Lamp. Siet daar dan leggen al myn ryk-

dommen.
Merc. Gy moet u hoogmoed en hoverdy

ook afleggen, want lbo die in hctSchuitjert

kwamen, zouw dat byna finken.

Lamp. Laat my dan alleenig toe,dat ik myn
hoofd-cicraat mag behouden met een deken.

Merc. In geenderlei manieren , want dat

moet gy ook al afleggen.

Lamp, Ha daar dan , wat wilt gy nog
meer f

Merc: Legt nu afu wreetheid, onfinnig-

beid, heftigheid, boosheid, en diergelyke.

Lamp. Nu ben ik bloot.

Merc. Gaat nu in de Schuit. Wie zyt gy
die fooveten vleiflgbem ?

DamASiAS. Ik ben de worftelaar Datnafias,

Merc. Dat dogt my ook. ik hebje meenig*
maal in 't worftel-perk geilen.

Dam. Zoo is *t Mennar^ fiet daar, ik koom
I nu naakt byu.

Merc. Gcenfins goede man
, gy zyt nog

niet naakt, met foo veel vleis rontombewafl.

fen : legt die eerft af, want foo gy maar een
been in ’t Schuitje fettede, zou het te gron-

de gaan, Legt die kroonen en die uitroepen

vanu*

Dam. Zie daar nu ben ik t’eencmaal naakt

1 % als
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n’s gy fict , en de doode Goden in (latuur ce-
lyk.

Merc. Nu zytgy ligt genoeg , klim maar
in. En gy Crato

}
werpt u rykdommen weg ,

ook die fagtigheit en delicaatheit
, gy moogc

geen Graf-fchriften of digniteiten van u voor-

ouwders mede dragen. Verlaat u geflagt en
glori. Ook van die Steden daar gy van ge-

roemtzyt, de publike uitroepen, opfchriften

aan de flatuen , fegt datfe 11 geen groote

Graf- Aede maken : want die befwaren al, foo

menfe overdenkt.

Crato. 't Is tegen wil en dank, nogtans fal

ikfe afleggen, wat kan ik'er tegen doen.

Merc. Jemini, wat fêgt gy krygs-man>wat
wilt gy hier met dat viftori-teiken uitregten ?

Crat. Om dat ik overwinnaar geweeft

benMercuur , en groote daden gedaan heb

,

daarom heeft deStad my met defe eer begiftigt.

Merc. Laat 11 vi&ori-teiken op de aarde

blyven, want hier beneden is het vrede ,

daar zyn geen wapenen noodig
; wie komt

daar met foo een graviteit aan, foo opgeblafen

met toegetrokken wynbrauwen , door al de
forgen, met een lange baart : wie is dat £

Menippus. ’c Is een Philofooph Afercuttr ,

vol van bedrog en beufelingen. Laat hem die

ook uitrekken; gyfultfien dat hy onder fyn

anahteltjen veel belagchelykc dingen verbor-

gen heeft.

Merc. Legt gyeerftu kleed af, en dan al

die andere dingen, ö Inpiter

i

wateenopge-

blafemheid, watcenonwetemheid,hoe veel

twiflingen,
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twiftingen > cn ydele eere , hoe veel dubieufe

queftien , doornagtige difpuiten, cn verwarde

bedenkingen draagt hy7 hoe is hy veriien met
foo veel ydele bedelingen ? wat al onnutte

curieusheid ? hy heeft ook gouwt , weHu ft 3

gramfehap, lekkernbn en deheatigbeid fcy fig

:

ik weet dit alks^alhoewel gy dat foo heimelyk

verbergt. Werpt afu leugen, hovaerdi , cn

die opinien , waar door gy meint dat gy beter

zyt als een ander. Wat Schip met vyf «riemen

fouw u konnen voeren , foo gy daar mede aan

kwaamt ?

Phiiosooph. Om dat gy fulx gebied, (al ik

dat alles afleggen.

Men. Laat hem ook dien baart afleggen

Mercuur 9 want hy is vry zwaar en ruig. Lik

hair is ten minften wel dry ellen lang.

Phii. Wie falfe my affchrabben ?

Merc. Dien Afenippusfal een (cheeps-byl

nemen , daar men Schepen mede maakt , en

die (al hem af houdemneemt deScheeps-plank

,

legt den baart daar op , en houwt hem fuiver

af.

Msn. Geenfins Afercuur ,
geeft my maar

een zaag. Want dat fal bctagchelyker zyn.

Merc. Defenhellebaart isookgoet.

Men. Zie daar nu is hy wel cens foo men-

fchelyk, nu hy diebokkeftank afgelegt heeft.

Wilt gy ook dat ik fyn wynbrauwen wat be-

fnoei f

Merc. Niet meer als reden ,
want die hefc

hy al te hoog op. Schreit gy nog vlegel? yreeft:

gy voor de doot? treed binnen.

1 l Men.
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i Men* Hy draagt nog yts verborgen onder
fyn oxels.

Merc. Wat is datM enïpptfs}

Men. 't Is pluimftrykeri : die hem in fyn
leven groot profytgeweeft is.

Phii. Lcgt'gy ook Menippe al u vryigheid
cn lloucigheid in Yfprekcn af, u blydfchap ,

groorhertigheid
, enlagchen. Zult gy alleen

alle man belagchen?
Merc. Geenfins, maar ho'jwd die, want fy

zyn ligt, en makkeiyk te voeren , ook fynfc feer

voordeelig in 'c varen. Gy Hedenaxr > legtgy
aliedefecontradidlien, tegen(tellingen > ver-
gelykingen

, perioden , on-taal , cn andere
zwaarwegende redenen af.

Redenaar. Ziet daar leggenfc.
Merc. 'clsgoet, doet dc touw los, haalt de

plank binnen, wind de ankers op 3 trekt de zei-
den op, engy Schipper paft op het roer. Laat
onsvrolykzyn. Wat fchreit gy -lieden fotte-
bollen ? voornamentlyk gv ongebaarde Philo-
fooph?

Phie. Omdatikmeindedac dezielen on-
Rerfelyk waren.

Men. Hy liegt. Daai* is wat anders waarom
hy foo fchreit.

Merc. Wat dan?
Men.Om dat hy aan fuikegroote opgedifte

tafels niet meer mag fitten , en dat hy Y nages
niet met fyn mantel om het hooft by alle hoe-
ren en fnoeren kan loopen, ’$ ogtens de jonge
luiden met fyn wysheid bedriegende

, en haar
het geit uit de beurs klopt. Dat is het waarom
hy foo treurt. Phil.
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Phil. Valt het u niet moejelyk Menlppe ,

dat gy dootzyt? t

Men. Wat moejelykheid fouw dat zyn,die

my om te ftervcn gebaad heb , daar my nie-

mand riep ? maar hoort gy onder ons praten

niet een gefchrectiw > als ofhet van de aarde

kwam.
Merc. Voorwaar, men hoort het niet op

een plaats alleen , maar daar komt elders een

hoop vrouwen byeen» die met groot vermaak

dgn gettorven Lampichns metfyn huisvrouw

belagchen : en fyn kinderen die eerdaags ge-

booren zyn , werden nu van de jongens mee

Reenen gefmeten. Zommige pryfen den Re-

denaarpiophantv ; die over, defen Crato een

Lyk-oratie 'mSicyanien dede. De Moeder van

Damtifx uïaakc ook een gehuilrrict de andere

Vrouwen over bamafix. Maar over itJdénip-

pWi<Cqkrw niemantj gy legt alleen gertilh

Men. Geen fins. Want gy fuic terRont de

honden erbarm elyk over my.hoorcn huilen
,

en de raven fuilen hare vleugels flaan , wan-

neer fy byeen komen om my te begraven.

Merg. Gy zy$ kiosk Menippe ', dewylwy
nu overgevaren hebben ,

lbo gaat dat regc

deur na de regt- plaats: ik en de Schipper fuilen

de andere ov-rhalen.

Men. Geluk dan opu reis wy
gaan voort. Maar wat fai u. !. nu overkomen,

gy Rieden moet veroordeelt werden , fy zeg-

gen dat de Rraffen fcer zwaar zyn , met rade-

ren, Arenden, cn fteenenjeen ygelyks leven fat

hier getoetR werden,
I 4 CRATES
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CRATES en DIOGENES.

Tweeplumflrykers die malkander pertefla-

ment haargoet maken , komen beide tege-

lyk te flerven > *waar door twee dndere

erfgenamen werden, ondertujfchen krygen

de waarfeggers eenfleek.

Cp,ato. ïT ent gy dien boven maten ryken

M&ricbm wel Diogenes ? die van

Corinthen reisde 5 en fooveel

Itoopvaardi Schoepen had * wiens fuftcrling

dien ryken yïriftcas was , die dat versje van

JFUmerus geduurig in de mont pleeg te heb-

ben ; Slaat my doot
} ofikKfla ncloot.

Diog. Waarom dienden fy malkanderen

foo 5 Crdtes

}

Crat. Om erfgenaam te zyn3 zy waren ge-

iykjd'ecn paften d'anderop. In haar tefta-

*nent hadden fy beide beleden
3 dat fooM& ri -

eblis eerft ftierf , dat ^irifltas van alles erfge-

naam foude zyn : en foo ^frijleas eerft ftierf,

fouvv Aiarichns in'c volle befït komen; defen

dan is eerft geftorven. Dit foo met gefchrift

fceveftigt zynde, ftrecldcn enpluimftrykten fy

analkanderen , elk om een meeft. Vorders de

waarfeggers, ik weet niet of zy dit toekomen-
de uit de Sterren fagen,of uit de droomen, ge-

lyk de Cbaldcen : als ook Pythitis felfs , voor-

feiden dat rifieas het winnen Touw , en dan
Mdriekus 3 foo dat de evenaar dan eens aan

d'eenezyde over floeg 5 en dan eens na den-
der. Diog.
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D106. Wel hoe viel het uit £ ik verlang al

te hooren.

Crat. Zyfyn beide op eenen dag geltor-

ven,foo dat heterfcgoettot Eunomms cnTra-

fj/cles gekomen is,'dat beide lyn Neven waren.

Dit hadden de waarfeggers niet gefegt, dat

fiifxgefchieden fouwde. Want als fy van Si*

cyon na Cirrh* foude varen ,
heeft de wede

wint Iaplges het Schip t’ondcrde boven ge-

I

keert 3 en fyn zoo vergaan.

Diog. Dit is haar regte loon. Maar doe

wy leefden ,
hebben \vy fulke gedagten van

elkander niet gehad , ik heb ook noit gewend

na sintïfthmcnes doot, nog op wat manier ik

fyn dok foude erven, ik geloof ook niet Crat o

dat gy oit na myn doot verlangt hebt , om erf-

genaam te werden, te weten van myn ton en

knap-fak, in welke omtrent twee potten mee

box boonen zyn.

Crat. Zulke dingen en had ik niet van

nooden, ja u fel-fs niet Diogenes, wantk geen

gy van ^fntijlbmunes foud erven, cn ik weder

j

van u , fvn veel beter als het gantfche gebied

van Perfwn.

Diog. Wat fyn die dingen daar gy af

fpreekt ?
.

Crat. De wysheid, fobcvheid, waarheid ,

fprekera en levens vry heid.

Diog. *c Heugt my wel dat ik fuiken erf-

goet van yfntïfthmmi? kreeg* \ welk ik u nog

veel ryker nagelaten heb.

Crat. d'Anderc mcnfchen ,
veragten fui-

ken erf- goct , cn niemant dreelde onsom erf-

I 5
genaam
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genaam te zyn, maar Cy hadden haar oog altyi

"op het gouwd.

Diog. Niet ten onregren , want fy hadden

niet, op hoedanigen wyze Cy zulke goederen

van onsontfangen zouden : zy waren lek, en

door de welluften vervreemt
,

gelyk de

doorwormde vaten. Want foo ras alsymant

daar wysheid, vryheit of waarheit in goot, foo

lekt het daar uit
,

ja de bodem en kan het niet

dragen. Zulxfegt men gefchiectezyn , aan

X>4/2*/dógters,daarfein een doorgeboort vat

water droegen , ert het gouwt met handen en

nagels byeen hielden*

Crat. Daarom Tullen \vy onfe goederen

befitten : foo ras als fy hier gekomen zyn ,

hebben zy maar een haiven brafpenning voor

de Schipper van doen.

LUCIA NI SCIPIO.

Defe dry tvSiftcn %vie de weefte van baar is >

Minos lelt de tvSift ter neer , en

geeftyderJynplaats.

Al ixander , Hannibal, Minos en Scipio,

Alixandïr. Hannibal van Libitn , \ is

behoorlyk dat ik voorgaa,

dewyl ik waardiger ben.

Hannibal. Neen, maar ik ben beter.

Ai ex. Laat Mimi liever hier regeer over

zyn , dicaltyd voor eeagoetregter gehouden
is.

Minos.
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Minos. Wienzytgy?
Alex. . Dit is HA’ixnxhdl van Carïhago ,

ben ^tUxander * de Soon van den Koning

Philippus.

Min. Beide yqorwaar feer glorieus ,yvaar-

om ky ft gy- lied en ?

Alex." Om de waardigheid. H/fegt dat hy

beter Velc-Qverfteis geweeft als vk : maar ii>

fegoe, gelyk de heelewaerelc getuigt ,
dat ik

.

in Öorïoogs- faken ,
alle die voor my géwee ft

hebben, ti boven gcgaSn heb.
'

•

Min. Laat een yder cëns om een belt leg-

gen, fpreekt gy eer ft Hannibal.

Han. Dat komt my hier Teer wel te pas dat

ik Griex geleert heb 3
op. dat yïUxAnder my

daar in niet en mogt te boven gaan. My dunkt

dat die groote cere waardig zyn, die in ’c begin

gering waren ? en door eigen deugden tot

aroote glori komen : die door (ig felven mag-

Tig werden 5 en totheerfchappisn verheven

werden. Want ik bca cerft met weinig volk

in Spangien gekomen , als ik myn broeder

voor Onder- Burgermeeftcr tocgelegt wierde

,

doe ben ik tot groote faken feer bekwaam ge -

oordeelt, doe vong ik de CeUiberi, en ik over-

wan de Fr anfen: hooge bergen overgaande ,

ben ik over de riviere Eridanus gegaan , ik heb

menigte van Steden gedemoliéert 3
en 'c platte

lant van Italien t’dnder gebragt,ik heb gegraf-

feerttot de Voorftad van I{omsn , en foo veel

l^nrnsinen opeenen dag toonder gebragt, dat

men haren ringen met maten moeiten meten,

en uit de doode ligliamen maakte ik bruggen.

I 6 Dit
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Dit heb ik alles uitgerigt , en nog ben ik geen

Soon van hipiter Jrfmmongenoemt, nog ik

heb geen God van myn felfs gemaakt , nog
myn Moeders droomen vertelt : maai» ik liet

my voor een menfeh aanliep, ik vogt tegen

de Velt-overften met groote voorfigtigheic

,

cn dat tegen ftoute cn kloeke Soldaten : niet

tegen de Aleders ofArmeniërs , welke vlug-

ten eer menfe vervolgt, en fig ligtelyk overge-

ven. ^Alexander is Suecefleur van fyn Vaders

Ry k, en dit heeft hy door drift van
,
c geluk ver-

meerdert : welke als die onnoofelen Darias

overwonnen was, by iffum en ^rbelas, liet

hy fïg aanbidden, en ligtelyk tot de

lekkernien noodigen : op de maaltyden brogc

hy fyne vrienden om > en diezedootfloegen

,

hielp hy. Ik heb over myn Vaderlant gcre-

geert, als ik geroepen wier om een groote

vyandlykc vloot die tegen Libyen kwam om
afte Haan, heb ik gchoorfaamt, en hiel my gc-

duurig als een privaat perfoon : veroordeelt

zynde , heb ik fulx verdragen. Dit heb ik, die

een Barbaar was, gedaan , onwetende zynde
i i icOriexe difciplinendk heb noitgeen£/eiw<? -

rui geleert , nog sfrlfiotdes tot myn meche r

gehad , maar 'k hebaileen myn goede natuur

gebruikt. Dit zyn de dingen dan, daar door ik

my beter agt als ^AhxArMr. Zouw men hem
prefereren om fyn Koninklyk hooft-ciernat

,

dat ismiilöhicneenbetamelykhcit by dcAfx-
cc.domer

s

; hier door kan een genereus Velc-

Overfje niet beter fchynen, maar die fyn eigen

aart meer dan de fortuin gevolge heeft.

Mr^.
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Min. Die is voorwaar een genereufe re-

den, diemen van een Libier foo niet verwag-
ten zouw : wat fègt gy hier toe lexander ?

I

Aiex. Men behoorde foo ligtveerdige man
niet eensantwoort te geven. Zyn gcrugt kan

)a genoeg leeren, wat Moordenaar hy geweeft
^is. Let wel ofik hem in weinig te boven ge-
J gaan ben , die nog een Jongeling was van

j

teere jaren , de (aak by de hand nam , en het

: Ryk verkreeg, my wrekende aan die gene, die

myn Vader ombragten
,
doe ik Theben over-

wonnen had, was ik heel Griekenland een
fchrïk , doe ben ik van haar tot Vclt-overfte

gekoren. Ik was niet te vreden met het gene

myn Vader my nagelaten had , maar ik dorfte

na de Monarchie van de ganfche waerelt: mei-

nendedat het wat zwaars was Heer van alle

dingen te werden, ik heb een leger van weinig

mannen in ^jï<?« gebragt s
byde riviere Gra*

nietes won ik de ftryd : ik heb Lydien , Ion ten ,

cn Phrjgien t’onder gebragt. Ten leflen , al-

waar ik ook kwam , bragt ik ’t onder myn ge-

welf. Ik ben gekomen aan de Ijftt* , alwaar
Darlut my met ontelbare menigte volx

wagre. Gydieden weet Minos hoe veel mee-

ltigten van dooden dat gy op eenen dag van
my gehad hebt. Want Charon (egt dat fyn

fch uitjen niet groot genoeg en was doe ter

tyd , maar hy was gedwongen haar met heelc

vlorfchuiten overte brengen. Dit heb ik alles

üitgeregr, fetfs nietbevreeft zynde om gewont
tc worden; om niet veel te (preken van \ gene
tot Tyrm en rée/^gefchict is, foo ben ik rot

I 7 Indién
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Indien toe gekomen , en d'Oceaan is d’einJ-

paal van myn Ryk ge weeft ,
ik heb hare Oli-

phanten vermeeftert,en Ponts de Koning der

Indianen gevangen genomen. Over dc Ta-
Tiais komende, heb ik don winbare Schyten

me: een groote paarde-ftryd overwonnen.
Myn vrienden heb ik gefchenken gegeven, en

myn vyanden gewroken- Zoo ik de rnenfehen

een God gefchenen was, moert men haar

gefpaarthebben
,
want fyzyn door de groote

daden bewogen fulx :e gelooven: eindelyk

heeftmy de doot overrompelt. Defen Han -

nibal heeft by Prnfia van Bithynien in bal-

lmg rchap geweert, gelyk foo een vervaarlyken

wreeden menfeh toekwam. Ik fcg niet hoe hy
de Italianen overwonnen heeft, dat is niet ge-

fchict door fyn deugt, maar door arglirt, on-
trouw en loosheit , van hem wert niets hecr-

lyx nog regtveerdigs gefproken, hy veragt my
om dat ik lekker geleefc heb

,
maar hy vergeet

tefeggen wat hy by Capita gedaan heeft, daar

gafhy ilg aan de hoeren en weliurten over.

Zoo ik het niet klein gcagt baddek gene na het

wertcnJcit, hoe fouw ik na heroortenfoo

verre gekomen zyn ? Ik die heel Itallen Tonder

bloed- ftorten, gans Libyzn rot Gades toe met
een ügtigheic Tonder gebragt heb? maar ik agt

dit foo veel woorden niet waardig, want ik te

vooren altyd voor een Heer van de ganfehe

aarde gekent ben. Ik heb nu gefproken : oor*

deelt gy nu Mines. Want dit is in R kort ge-
noeg gefegt.

Scipio. Wilt my nog eer ft verhooren
Mim*. Min*
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Min. Wie zy
t gy dat gy uw by defe deftige

Vckheeren vergelykt ?

Scip. Ik ben den Ifyomfchen Scipio , die

CarthagogQdemolieert, en de ^Africanen me:
groote legers overwonnen heb.

Min. Wat hebt gy te feggejr?

Scip. Datik minder ben als ^ en
meerder als FJanmibal , om dat ik hem op de

vlagt gejaagt heb.Wat onbefchaamder bakkes

is dat, die fig by alexander wil vergelyken, ik

Scipio die hem overwonnen heb, derf rny by

hem niet vergelyken.

Min. Gy hebt regt geoordeelt Scipio

:

daarom lal alexander eerft zyn
,

en gy na

hem, en de derden foo het u belieft fal Hanni -

haUyn) die ook niet te verfmaden is.

DIOGENES en ALEXANDER.

De Koningm wanneer fy fterven 5 raken

met haar leven , haar rijkdommen en

magtenquyt. Diogenes quelt

Alexander.

BiOGHNES. TjJ Oe -Alexander) zyt gy ook al

tri een doot man als wy?
Alexander. Gelyk gy fret

Diogenes

,

het is geen wonder, daar ik ook een
menl'ch was.

Diog. Heeft dan IupiterMammon lbo ge»
Joogen , feggende dat hy u Vader was? waart

gy dan Philippi 5oon ?
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Alex. Sonder twyffel was ik van Pbilipput

gebooren , ik foude niet geftorven hebben foo

Hammon myn Vader waar geweeft.

Diog. Van u Moeder Olympiades werden
ook meer dingen verhaaltje wctcnjlat’er een

draak in haar ftaap-kamer Touwde gekomen
zyn, die by haar ftiep , en foude u doe gebaart

hebben. Vorders dat Phïlippns een misftag

heeft, enverabufeert is, meinende dat gy fyn

Soon zyt.

Alex. Ik heb dat foo wel gehoort alsgy,

maar ik fie wel dat myn Moeder en dePröphe-
ten van Hammen de waarheit niet gefegt heb-
ben.

Diog. Dele hare leugen nogtans > is om
groote faken uit te regten niet onprofytelyk

geweeft , om dat u het volk eerde en vreefde

,

dat gy een God waart. Maar fèg eens wien
hebt gy dit groote Ryk na u doot gelaten ?

Al ex. Dat weet ik niet, ik ftierfwat fchic-

lyk, foo dateer geen tyden was omdaaryrs
van te befluiten, als alleen, dat ik aan Perdic -

ca myn ring overlangde. Maar waarom lagt

gy Diogenes ?

Diog. Waarom Touw ik niet lagchen? weet

gy niet wat de Grieken gedaan hebben, hoefè

onlangs het gebied, u a! ftrcelende ,
aanvaar-

den , en een Opper-hooft tegen de Barbaren
opwierpen.Zommige brageen u in het twaalf-

tal der Goden, wilden Tempels bouwen , en
offerhanden doen , als de Soon zynde van de
Draak. Maar fegt eens, waar hebben de Ma-
tedoniers u begraven.

Alex,
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Axex. ’t Is nu de derde dag dat ik in Baby
lonten begraven ben:maar PtolonMus,myn lyf-

trawanr, heeft my belooft
t

foo hy in defe

troubele tyden, de tyd hadde , wilde h y my in

JEgypten brengen, en daar begraven, om alfo

een van de JEgyptife Goden te werden.

Diog. Ik kon my niet houden van lagchen

^lexjtnder ,my dunkt dat gy by de onderaart (è

Geelten nog wat kalt, hopende miflchien dat

gy \s4nubi$ ofOfiris fult werden. Laat gy die

hope varen ögoddelyke/t is hier ongeoorlofc

weder te keeren, die eens defe floot overge va -

ren heeft , en in de fpeet van dit hol geklom -

men is , want JEtcus is neerftig , en Cerberus

is niet te fmaden. Ik wilde dit wel van u lee-

ren,hoedatgy gefintzyt, foo menigmaal gy
hier om denkt , wat groot geluk gy boven ge-

laten hebt , foó veel lyfwagten , traWaftteft *

Hertogen
,
gouwd , foo veel volk die u aanba-

den: daarenboven Babjlonien , BaSlren: die

verfchrikkelykebeeften, digniteit, glori : en

dat gy boven alle uitftaakt, als gy geroere

wiert > en als gy een wit kleed over het hoofd

had gebonden, en met purper bekleed ? malle

gek wat fchrcid gy? heeft dien wyfen ^frifiö-

teles u geleert,dat die dingen welke van de for-

tuine afhangen, vaft en onwykbaar waren ?

At ex. Was hy wys? de flimfte pannelekker

van allcn.Laat ik eens driftoteles daden alleen

weten,hoe veel heeft hy vanmy gekregen,wat
heeft hy my al gefchreven. Hy heeft myne
begeerte misbruikt, wanneer ik begeerig was
alles te wetcnaom boven andere uit te munten;

daar
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daar hy my ondmuflchcnftreeide, en myne
fchoonheid prees

,
als of ik een gedeelte ge-

weeft was van het hoogde goed : dan ook om
myne daden en rykdommen, want dat reken-

de hy ook in ’c getal van ’c goede , op dat men
'c hem geen fout fouw rekenen , wanneer hy
dit kreeg* Hy was aglidig en bedriegelyk : al-

hoewel ik die nuttigheid uitfvn wysheid ont-

houden heb, dat ik nu alsom het hoogde goet

gepynigt werde
3 om het gene gy daar dadeiy k

verhaalde.

Diog. Weecgy watgy doet? ikfaluecn

remedie coonen tegen defe mocjelykheid. Al-

hoewel aan defeplaatfen de nies-worcel niet

en wad , drinkteens met volle kaken uit de ri-

vier Ltth&us, hervat dat ook dikmaals, en dan
fulc gy ophouden u over Strijïpteles goct te

—. X t — -1 - /?— -J ~ ~ - - f'litut -ar»v ^i*>.uwu,4.»uaai tic u-iui ^

lijïcncf
j met meer andere , die haar na hier toe

fpoeden
, om u te verfcheuren , fy zullen gc-

ilrafc werden om het gene gy haar wel eer-

tyds gedaan hebt. Daarom geeft u aan d’an-

derzydc van de rivier, en drinkt louter.

MENIPPUS , TROPHONIU3 ,

e* AMPH ILOCHUS.

Hy beftot de Heldenfe Qrzeulen
,
en Ant-

woorden ook die haif God ? en half

Menfch gefegt werden.

Menippus.
j
K weet niet , Trophlmus en

simphilockus , dewyl gy 1. doot

zyz > hoe dat de menleken ul.

nog
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1

nog met Tempels vereeren, hoe gy !• voor

Própheten en waarzeggers geagt wert, en c

eemeene volkje u voor Goden houden ?

Trophonius. Wel! moet dat ons aangere-

kem werden ,
dat zy door onverwant zulke

opinien van de dooden hebben ?

Msm. Maar het volk en touden Jat nou ge-

d i*t hebben , zoo gy 1 . in u leven zulke zeld-

faamheden niet vertoont en had > a.s dat gy 1 .

toekomende dingen kondet zeggen..

Trop. MwïppHs,onzen simphiloebut zal .

voor fig zelfs antwoorden : Vorders, my aan-

gaand”, ik ben eenHeroy]\ perfoon ,
cn zeg

toekomende dingen , zooder ymant by my

komt
; gy fchynt noit in Lebxdia gewedt te

hebben , om dat gy die dingen geen geloot en

g
Menip. Wat gy zegt ? Zoo ik te Ltbidun

in Beotien niet geweeft cn was, met linnen

bekleed, een foppe al gek-fcheerende in de

hant houdende, en door een nauwe engtem
hec hol gekomen was, hoe louw ik u, ntigy

dootzyt, anders kennen? dan alleenig door

mirakelen , daar wy andere in te boven gaan.

Maar zeg eens , wat is een heroik perfoon . i.t

wilde dat wel eens weten.

Trop. Dat is yts welk halt God en halt

Menfchis.
,

M=n. Te weten, dat nog Menlcn, nog

God is ,
foo als ik verfta , maar van beid* wat.

Waar is dan nu de andere helft die goddelyk

is f Waar is hy heen gevlogen ?

Tüoi1, Hy fpreekc Oraculen in Btoticn.
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Menip. Ik kan niet befeffen watgytègt 5

ten zy ik (ie dat gy i’cencmaal doot zyt.

MERCURIUS , CHARON.
Mer urius bout ?net Charon reke?imge

,

dog krygt gee/i betaling*.

Mercurius. r Aten wyeens afrekenen Ch**

L ron
, zoo het u belieft, op

dat ’cr daar na geen krakeel

cn kome.
Charon. Ik ben daar ook toe genegen ,

Atercimr • ’z is beter dat ten ecrlien te doen ,

foo is het minder moeite , dan datm'erfoo
verre in (leekt.

Merc. Ik heb u het anker laten vermaken 5

daar heb ik ontrent dry fchcilmgen voor uit

gefchoten.

Ch. Dat is veel te veel.

Merc. Voorwaar , ik heb ’cr foo veel voor

ncergeleit. Vorders voor dc bant daar gy de

riem aan bint 3 heb ik negen duiten voor ge-

geven.

Ch. Schryfagtien duivers cn vyf duiten.

Merc. Om het zeil tc laten lappen 3 ccn

flooter.

Ch. Schryft ’erdicby.

Merc. Wafch, om de (chips fpleeten te be-

üryken
, fpykers , en touwen tot dc fpriet, alle

voorfeven duivers.

ChAr. 'c Is web dat is goct koop.

Merc.
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Mirc. Dit is hetaltemaal , ’t en waarder in

het rékenen my yts mogt omfehoten zyn.

Wanneer zult sy my dit weder geven ?

Char. Nu én kan ik niet Mercutir. ’t en zy

der een pelt ofgroote neerlaag quam ,
en my

veel zielen tocgefbnden wicrden 5 <Lin fhl ik

weinigkonnen fchachéren , wanneer ik van

liet vaargelt heimelyk wat agter houden zal.

Mer. Ik fal nu fitten ,
wenfehende dat ’cr

verfchrikkelyke dingen mogen gefchieden,om

daar myn profyt uit te halen.

Char. Gy moet het my nu ten belten hou-

den Mercuur ,
’t kan voor tegenwoordig niet

wel anders gelchieden - daar komender , als

gy wel weet j nu weinig weder tot ons } het is

Merc. ’t Is reden genoeg, als ofonfefchult

van ti wat opgefchort wierde. Maar heugt u

nog wel Ch&ron , hoe onfe voor-ouw'ders ple-

gen te komen , hoe Itcrk en moedig, bedro-

pen van bloed, vol kwetzuren en wonden?

Maar dieder nu en dan komen , die zyn van

hare lonen of vrouwen door fenyn omge-

bragt, ofdat ymants beenen en buik koomt te

fwellen, door dien hy het keelgat te veel ge-

laden had, Zy zyn alle bleik cn traag, en gcen-

fin s de voor-ouwders gelyk. Het komt meeft

al uit oorlake van het geit ,
(lbo het Ichynt

}

malkander lagen leggende.

Char. Dat is in de werelt begerig.

Merc. Daarom en fchyn ik nietgrootelyx

te zondigen, foo ik u vvatfeharp afvorder ’t ge-

ne mytockomt.1 MENIP;
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MENIPPUS en CERBERUS.
Hier toont Cerberus de vreefacktigheit

va

n

Socrates.

ij
”

'

.
: \

Menippus.rj Oor ecns Cerberus, wyzyn
ti eenigfinsbloctverwantfchap,

dewyl ik ook een bont ben,

zegt my eens (by. het moras Stygia) hoe dat

Socrates zig hiel doe by hier kwam? het is

waarfchynelyk , foo gy een God zyt, dat gy
niet alleen en blaft , maar ook wel eenige tale

(preekt, als gy wilt.

Cerberus. Doe hy hier nog verre vandaan

was, Mcniffus , foo fchcen hy conttant , en

met een onbeweeglyk aanfigt te zyn , de

dootin }
t minftc niet vreefehde, als of hy

wilde toonen, die nog verre van het hol wa-
ren : maar foo ras en fag hy in het hol niet, of

hem kwam die fwarte donkerheit te gemoet

Ik beet hem doe hy toefde, met den giftige

iiconyt-beet. Ik trok hem by de voet , doe

fchreide hy als een kim, en beweende fyn

kinderen. /

Men. Hy was foo wat geveinft wys, denk
ik, kwanfuis niet voor de dood vreefende

?

Cerb. Neen : maar doe hy &g dat het

dwang was, wierd hy daar ftout op , alsof

hy wilde dat hem fulx overkwam , alhoewel

hy tegen dank moeite lyden , dat hy een fpek»

takel van allenwas. Maar dat moet ik van
fulke mannen getuigen , datfe tot de krop toe

volflandig en kloek lyn , wanneerfe in dat hol
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flcn : maar als fy binnen zyn,is'er niet gcdwc-

deren buigfaamer.

Men. Wat dage u wel vanmy doe ik’er

kwam?
Cerb. Gy alleen zyt daar allerbehoorlykft:

van alle menfehen gekomen: enDicggries voor

u : om dat gy daar niet geftootcri ot gedwon-

gen ingekomen zyt: maar van (elfs al lagchen-

de, en diefchreideri befpottende.
'

___
f , .. J ; V,' }i :

;
:»T".

}

CHARON, MENIPPUS en MERCURIUS.

Menippus en Charon kyven om het veer-

geit Menippus uit de Schuit zjmde^

lagt hem ?iog wat uit .

Charon.x y Lege! paft je vragt.

"kéoti,: y Menippus. Kont gy niet

harder roepen ? is dat foo een
vermaak Charon ?

Char. Gevet feg ik, dat gy van ’.t overvoe-
ren fchuldig Zyt.

Men. Gy kont niet veel krygen van die niet

en heeft*

Char. Zouder niemant niet een halve bras-
penning hebben?

Men* Offer diergelykc gevonden wierden
weet ik niet : altans ik en heb niet.

Char. Gy vuilik ik fal u (by Pluti) ver-

worgen, foo gy \ niet en geeft.

Men. Ik lal u met myn Hok de kop ver-

murwen.
Ch»
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Cm. Meint gy dat ik u voor niet, foo langen

water overgebragt hebbe ?

Men. iWm/wwjfaldatvanmynent wege
wel aan u betalen , want die heeft myn over-

gclcvert.

Mercurius. *t Is nu verre genoeg gekomen
dat ik voor de dooden fal betalen.

Ch. Ik fal u niet laten gaan.

Men. Trek het Schuitje maarvry over, gy
kont van my niet halen daar ik niet en heb.

Ch. Wift gy niet hoe veel vragt gy betalen

moeft?

Men. Ik wilt het we! , maar ik en had nier.

Wat raat? moet ik daarom nu altyd leven ?

Ch. Zult gy alleen konnen roemen dat gy
voor niet zyt overgebragt ?

Men. 'c Is niet voor niet myn vrient, want
ik heb aan de pomp moeten ftaan , en ik heb

geroeit, en van al die overgevaren ben, heb ik

alleen niet gehuilt.

Ch. Dat beloopt nog de vragt niet , gy
behoord* een halve brafpenning gegeven te

hebben.

Men. Brengtmy dan weder in het leven.

Ch. Gy (egt wel, foo louw ik winft doen
met Hagen van JEacus te krygen.

Men. Weeft my dan niet moejely k.

Ch. Wat hebje daar inde knap-fak , laat

eens fien.

Men. Eenboxboon, en wat van Hecates

maaltyd.

Ch. Waar komt defen hout van daanMer-

cw*r? Wat had hy allhapi in 'c overvoeren,
hy
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hylagtealde paflagiers dapper uit, en wift

baar fulkegefoute en gepeperde bokkens toe

te fchieten , hy alleenig fong , als d'andcre

fcheiden ?

Merc. Weet gy niet wat voor een man gy
overgevoert hebt ? *t is een man die onbeforgc

is. Het is Menippus.

Ch. Zoo ïku hier nanogeenskryg.

Men. Ha , ha ,
ha , myn lieve vrieat het

heeft’er geen noot af.

— =~ _ — -

ANTILOCHUS en ACHfLLES.

Dat hier onder een yder vangelyhen (laat is*

dat ?üemant van dêdooden eminentie

heeft . Van de kleinhertigheit

van Achilles*

AntiiócKus ÏT7 At feidegy gifter tegen U~W lyjjïes wegens de doot ,

’t welk weinig betaamde*

voor eendifcipcl van Chiron en Phanix} Ik

hoor dat gy liever agter de ploeg wildet gaan,

dan over de dooden regeren.Zo dit ymant van
die plompe vlegels, die in \ midden van Phry-i

1 ghn gebooren zyn , feiden > men fouw zyn
boersheit nog wat overat hooft konnen fien:

I

maar die uit Pdeus gebooren is , en van een

Heroike ftant , fig zoo weg te werpen, is niet

op te eten. Ik weet niet hoe die dingen diegy
in u leven uitgeregthebt , met u overeen ko-

men. Want doe gy in Pthkn totu gryfe ou-

K derdom
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dcrdom toe regeerde, wilde gy liever glorieus

ftcrven, dan na her R y.k ftaan.

Achil* Maargy Nejiors Soon , d«ehadik

die dingen niet ondernomen
,

ik wift in beide

geen onderfcheit te maken, Reilende defe yde-

le glorie boven herleven. Nu bevind ik al te

laat, hoe onvoorfigtig ik gedaan heb. By de

levende fult gyder vinden, die hare daden

door denk- fchriftendheele w’aerelt door la-

ten klinken. Maar hier by de helfche geeftcn,

weet ik niet wat nut en voordeel ik daar mede
gedaan hebywant d’eene heeft hier Co wel eere

als d'ander.Dc kragten nog de gedaante myns
lighaams fyn nu ook foo niet, ^ntilochet

y
als

voor heen. \ Is alles verdwenen , elk heeft

eenderlei ftand- Daar is geen onderfcheit in

wysheid ofandere (aken. Ik ben niet meer ge-

vreeft van deTYojaanfe dooden , niemant van

de Gm^eweertmy. Vordcrs of ymant goet

ofkwaat geweeft is , daar is ter waerelt geen

aanften van perfoon. Dit is 't datmy foo dap-

per kwelt; dat ik boven anderen niet eenigc

eminentie mag hebben.

Antii. Maar ^cbilles, wat kanmer tegen ?

dewy 1 onfe natuurfoo is , datwy genootlaakt

zyn eens te fterven. Dewyl defe wet dan uni-

verfeel is , en niet kan afgefchaft werden ,

moet men dat al geduldig dragen. Ziet ons
eens altemaal aan , foo veele wy hier zyn : U-
ly

}
]es (al ook terftont komen , dat u een w einig

vertrooften fal , en met regt watmaatfehap
aanbrengen , om malkanders noot te klagen.

Cy fteekt alleen in dit perket niet : fiet eens

Hmulw
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flmnlcs^JMeUageti en andere helden meer*

daarydereenfjg over verwondert heeft: die

ik geloofniet ligt te fullen in het leven keeren,

fooze armelyk om de kolt louden moeten Ha'?

ven.

Achil. Dit is een vriendelyke vermaningei

ik weet niet hoe my die dingen in de kop leg-

genmalen, van die men in het leven doet. ïk

geloof dat gy -lieden ©okfoo om het hert zyt.

alhoewel gy- lieden fulx niet en wilt beken-

nen : des te guitagtiger bent gy-lieden, dat gy
alfoo ftilfwygens by u houdt.

Antil. Geenfins^chfiles, maarwygdail
uver hier in te boven : wantwy weten hoe
onrtut het zy van fulke dingen te fpreken. 'c Is

alderbcft te fcwygcn , op datwy niet met alle

regt en reden, gelyk als gy , uitgclagdien fulc

werden.

MENIPPUS en MERCURIUSJ
liy helagtfe die in haar leven fchoon va%

aanfigt waren : en na haar doot

niet met allen zyn.

Menippus Egt my eensMeremr , waat
JLi fyn die fchoone Jongmans en

Vry fiers? brengt'ermy na toeu

%vaut ik ben hier vreemt ?

Mercuïuus* Ik heb nu geen tyd Menippe:

Maar flau oogen eens na u regter zyde toe, al-*»

daar isHpdnthm en dien NarciJJus, Ntreus*
i K z chillis
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cbilles

, Tyro ,Helena en Leda : en al die

van ouwds voor fchoon gehouden zyn.

Msn. Ikfie voorwaar niet anders dan been-
deren en doots-hoofden , daarikgeenonder-
fcheit in hen kan.

Merc. Dit is het allemaal, daar al de Poëten
foo van roemen, dat niet andersdan beenen
zyn, diegy verfmaat.

Men. Toont my FJelena cens : want ik

kanfe felfs niet onderlcheiden.

Merc. Dat is \ doots-hooft vanHelena.

Men. Heeft Griekenland om dit doots-
hooft duizent Schepen uitgeruft, zyn daarom
foo veel Grieken, Barbaren , en Steden t’on-

dergebragt ?

Merc. Hebt gy dit de felve niet le-

vendig gefien Menippe ; welk, foo gyfegeften

had , louw gy niet leggen , dat men dat fout

moeft rekenen,om voor foo een vrouw-mens
fulke dingen uit te regten. Zoo ymant eens de
verdroogde en verlepte bloemen aanftet, na
datfe hare fchoone koleuren verloren hebben,
hoe mifmaakt lyn zy ; maar wanneerfe in haar

volle vigeur ftaan, hoe fchoon ftaan fydan.
Men. Is dat wonder Mercuur , dat de

Grieken foo lot geweeft hebben, datle om
een faak die foo haaft verdween, zulken moei-
te deden.

Merc. Ik heb nu geen tyd om met u te

philolopheren , dewyl ikyts nootfakclyx te

doen heb , daarom neemt een plaats daar gy
wilt, en legt u dan neder.

MENIP-
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MENIPPUS en CHIRON.
Chiron de onflerfelykheit veragtende > 1vil

lieverfierven. Dat menfig met het te.-

genveoordige moet vergenoegen.

MenipPüS./*^ Hiron ik heb gehoor^ alhoe-

wel gy een God zyt

,

dat gy
nogtans hebt getragt te lter-

ven.

Chiron. \ Is niet al leugen Menippe
, dat

gy gehoort hebt : want ik ben nu Pecnemaal'

door, gelyk als gy fiet, daar ik nogtans onder-

|

telyk kon geweeft hebben.

Men. HoewTaartgyfoo na de door verlan-

gende* daar een yder foo afgryft ?

Chir. Ik (al het u leggen f
want gy zyt een

wysen verftandig man* het vermaak van de

onfterfelykheit te genieten hiel nu op.

Men. Wel , was hetu onvermakelyk te le-

venden het ligt te fien ?

Chir. Ja Menippe. Want \ gene fommige

voor veraiakelyk agten* is my ter contrarie

onvermakelyk. Want als ik altyd leefde , cn

altyd idem de felfdc-dingen gebruikten.defon-

Lgr, fpyfe, dé uren die altyd wederom komen ,

en altyd het felfde is dat
?
er gcfchiet , -gelyk eea

rad met beurten omdrait ,
wat is datdoga!?

ik hebber myn genoegte van. Het is geen

vermaak dc fclFJe dingen altyd te gebruiken s

maar die in veranderingen, beliaan.

Men. Gy fpreekt feer wel Chiron: hoe Haat

K 3
u dan
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u dan het leven hier in de helle aan , na dat gy
bier gekomen zyt, als tor een beter ?

Chir. Nieckwalyk Menipp*

:

maar de ge-

lykheic heeft foo yts gemeens, ’t Is evenwel

waar, ymant is in defchaduwen ofin het ligt

:

bier hoeven wy geen honger en kommer te

lyden, als boven; dat alles is hier niet noodig.

Men. Verpraat u (elven niet Cbiron, dat ik

u met ii eigen woorden doode.

Chir. Hoe dat (oo?

Men. Zoo u dat een walg is geweeft , dat

gyin't leven altyd eenderlei dingen gebruik-

tet : en hier alle dingen ook gelykzyn, hoe
lullen die ti ook niet walgen; foo moet gy
•weder op nieuws een veranderinge van leven

foeken , en van hier in een ander leven over

gaan, \ welk ik geloofdat niet en kan gefchie-

jden.

Ckir. Wat ftaat’er dan te doen Menippe f

Men* Dewyi ik u voorwys aanfie, enu
faam lbo is, weeft dan met het tegenwoordige

te vreden , en gelooft dader niets en is
,
of het

ban verdragen werden.

PHILIPPUS en ALEXANDER.
Alexanders hoverdy voert befibuldigt >

en hoe hy fig verfierde een God te zyn.

G >4UxAnder, dat gy myn Soon
zyt

, want foo gy fegt dat u
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vaderlyk geflagt van Infit gr^mmon afkomt,

zoud gy buiten twyfrci niet geitorven heb-

ben.

Alexander. Ik wid ook wel vader dat

yhnynta myn Soon was ,
maar ik vond

hetdienliig ,
om groote fakenuit te voeren,

daarom heb ik die leugen verfonnen.

Phil. Wat gy fegt? fcheen u dat dienftig te

zyn, dat gy u van de leugenagtige waarfeggers

liet bedriegen?

Alex. Neen,het was om de Barbaren toe

verwonderinge te brengen , om onder die

pretext hare ryken des te beter te vermee-

fteren , wam niemand heeft ons konnen

wederdaan ,
door defe opinie meindsn fy te«

gen een God te vegcen.

Phil. Wat magtige natie hebtgy onover-

wonnen, dan eenig vreefent volk m$t boogies

fchietende , met halve maans gelykende fchiï-

dekens, en ander gereetfehap van teenen ge-

maakt. Maar het waren grooter daden de

Grieken, die van Beotïen 3
Phocenfers, ^the-

nienfers ,
endiergelyken Hagt’ondcr te bren-

gen. Dat fouw ook manhaftig geweeft heb-

ben, foo gy de wapenen tegen gedaan had

van Thejfalien ,
dcElideïfe werpers, de Man-

tineif* volken met fchilden verfien, of met die

van Thraclen }
2lïyrien >

Peor/ien hand-gemeen

tezyn, is voorwaar geen geringe faak. Maar

deMeden %
Perfanen en Chaldeen.d ie dooriug-

tigc luiden zyn, en met gouwt voorden : ik

weet niet hoe gy tegen defen man, Clearchtis

overfte zynde^ hebt durven beftaan te vegten,

K 4 daarfe
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daarfevlugteneer fy tot de Taak komen.

Alex. DcSchjten voorwaar, en de Indifi

Oliphan ten is ook geen kleine faak,en nogtans

heb ik die Tonder verraderien en inlandfe

oorlogen tot myn devotie gekregen. Ik hebbe

noic mcineedig geweeft , ofte afjokkende van

myn belofte afHaan , ofmyn trouw gebroken

om overwinninge te hebben. Ook heb ik

fommi°zGrief\e» Tonder bloed Horten t'onder

gebragt .* gy hebt miflehien wel gehoor: hoe

ik de Thebaners aan boort kwam.
Phil. Clitus heeft my alles gefegt ,

welke

gy onder het eten om hals bragt , als hy myne
daden prees , en die met de uwe vergelyken

durHe. Gy wierp het Macedonifcb krygs-kleed

af,entrokgelykfefeggen
,
een Perfiaans ge-

waat aan , met een regt opftaande hooft- cie-

iraat. Om niet te (eggen , dat gy uw van de

vryc Maccdoniers liet aanbidden, en datbe-
lagchelykH is , foo hebt gy de manieren nage-

volgt, van volkeren die gy overwonnen had.

Ik onthouw my nog van andere Hukken op te

halen, alsgy wyfe luiden in een Leeuwen
kuil fmect , fulkc bruiloften ; en Hefbcjlim
meer beminde als het betamelyk was. Een
ding hebt gy gedaan dat ik pryfe ; te weten,
omtrent de Vrouw van Dctrins

f
die van

fchoone gedaante was, van welkers omhcKin-
ge gy u afgehouden hebt , en van haar moeder
cn dogters , dacfe niet gefchonden wierden
droegt gy zorg. En dat was regt een Konink-
lyke daat.

Aiex. Waarom keurt gy dat niet voorgoct,

lieve
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lieve Vader , dat ik in Oxydracen (een Indifch

volk) my in levens gevaar geftelt heb, en me-
nigte van wonden krygende , ben ik de eer-

fte over de muur geklommen.

. Phil. Datagtikniet ^iexatidsr

:

nietom
dat ik loochene dat het frai is gewont te zyn *
ofom dat een Koning behoorde de voorftt te

zyn , maar het cn pafte u niet gewont te kon-
ren werden, daar gy u vooreen God uitgaaftj

hoe ftont gy doe , om van alle aanfienders be-

lagtte werden , doegy gewont waart, als

men u hoorde huilen , en byna in u bloed zag

verdrinken ? rekent dat lupiter Hammon &
als een ydele bedriegende waarfegger

,
publyk

heeft ten toon geftelt. Ik fie niet hoe ymant
fig van lagchen kan omhouwden, wanneerhy
fietdat Iitpiters Soon vanfigfclven valt, en
hulpe van de Medicyns begeert ; defperaac

wert,en eindelyk. ftetfie : wie drommel fouw
gelooven dat fuike gefingeerde adoptie van
lupiter niet en fouwde tegen gefproken wer-
den? Voornamentlyk als (y daar het doode
lichaam van een God fou fien, gezwollen en
bedorven als andere gemeene lichamen. Maar
dat gy fegt ^flexander dat het u nut is gewee ft:

om des te beter u oogmerk te bereiken : dat

heeft u evenwel feer veelglori, van dingen die

gyal wel gedaan had, ontrokken. Alhoe-

wel gy wel brave daden gedaan hebt , nog-

tans komen die met de Goden in geencom-
paraticjhier door oordeeltmen dat gy gewan-
kelt, en u dingen kwalyk overlegt hebt.

Ai ex. De menfehen en zyn in fuiken ge-

K 5 voelen
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voelen niet; maar vergelyken my by Hercules
en BAccbus, gelyk als een die haar gelyk is.

Want de Aomen , die ik ligtelyk vermeefterc

heb, daar hebben fy beide voor ftaan kyken.

Phii. Devvylgynietopen houd Alexan-
der te fpreken als een Soon van Iupiter Ham -

mon, en niet eens fchaamroot en vvert , wan-
neergyuby Hercules en Bacchus vergclykt,

foo verleert gy nog u gewoone eigen roem
niet, kent u felven, en weeft nog wys, alhoe-

wel gy geftorven zy t.

DIOGENES en HERCULES.

De Goddelykheit van Hercules veert

belaggen.

Diogênes T S dit ook Hercules ? 6 Ja het

X is die man felfs/Zyn boog,knod-
fè, en Leeuwenhuid. Is hyook

al geftorven die men feide dat Iupiter

s

Soon
was? Zegt my gy overwinnaar, zy t gy ook ge-
korven ? doe ik op de aarde was heb ik ualtyd
geoffertaJsofgyeen God waart.

Hercules. Gy hcbtmy welteregtgeoftert:
wantHercules \s ook in den hemel, hebbende
by ftg Hebe , met haaiTcer/choonebeencn.
diegy nu aanfpreckt ben fvn fchaduw.

Diog. Ei watje fegt ? zyt gy de fchaduwe
ynn dien God , maar hoe kan hetzyn

, dat gy
aan d'eenezyde God zyt, en aan dender zyd*
ccn fterfJyk menfch ?

Hate.
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Herc. Hy is niet geftorven , maar ik ben

fynafbeeldfcl.

Diog. Ik verfta het, foo zyt gy in plaats van

hem geftorven.

Herc. Ja.

Diog. Hoe kan J£4w die foo loos is, u

voor hem aangefisn hebben , maar heeft u ge-

admitteert als een regten Hercules ?

Herc. Om dat ik hem foo wel gelyk.

Diog. Gy (preekt wel : want gy gelykent

zoo , als ofgy het felver waart: wagt u dat gy
niet in tegendeel fpreekt, dat gy Hercules Zelfs

zyt, cn fyn afbeeldfel by de onfterfclyke Go-
den met Hele trouwt.

Herc. Gy zyt al te ftout in’t fpreken : en

foo gy niet op en houd my fulke fchimpige

bokkens toe te tellen , zultgy gevoel krygen,

wat voor een afbcelfel ik ben.

Diog. Want u boog is blood en paraat.

Waarom fouw ik u vreefen , daar gy eenmaal

geftorven zyt?maar
è
feg my eens by uwenHer-

cules bid ik , doe hyjeefde, waart gy ook by

hem, cn leefdet gy doe t'famen, cn om dat gy
uit het leven gerukt zyt , bent gy doe van elk-

ander gefcheiden? Is hy na de Goden gevlo-

gen, en gy als een fclaaduwe na de onderaartfe

Goden gegaan ?

Herc. Ik hoorde een man die foo diepfin-

nig vraagt niet te antwoorden, maar lui Hert

dit nog: al het gene Hercules met ^Zmphitruo
gemeen had, dat is geftorven, h welk ik ben,
als ik gefegtheb. Maar \ geneik uit lupher
had, is met de Goden onfterfeiyk geworden.

K 6
4
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Diog. Nu kom ik eer ft in

9
t begryp. Tc we-

ren , dat menn twee Hercules gebaart

liecfc y d’eene uit ^mphhruo, en dender uic

den grooten luplterj foo dateer twee Hercules
in iiws moeders buik waren.

Herc. Geenfins, malle gek , die twee wa-
ren een.

Diog. Dit kan ik weer niet verftaan, fou-

dender dan twee Hercules tot een gemaakt
zyn . ten zy het foo moeft gegaan zyn , als

met Centaurusydat de menfeh en de God t’za-

men geyoegtzyn.

Herc. Zyn de menfehen ook niet van twee
dcelen t'zamen geftelt,uiteen zielenlighaam?

kan het dan ook niet gefchieden dat myn ziel

die uit Iupiter gebooren is, ten hemel is opge-

klommen, en ikdieonfterfelyk was, by de
onderaartfe Goden neergeklommen ben ?

Diog. Gy hebt heel wel gefegt , ö goede
^mphitryoïdes , foo gy een lichaam waart

:

maar gy zy t een onlighamclyk beelt , foo is’cr

dan gevaar, datgy een dryvoudigen Hercules
%yz.

Hrïc. Hoe zoo?
Diog. Op defe manier : want foo gy in den

hemel zyt , en gy by ons een af bcelfel , en u
lighaam in OetA tot ftofvergaan , ergo zynder

dry.

Herc. Gy zyt ftout en ook diepftnnig,

maar hoe is u naam ?

Diog. JDlogenes Sinopel afbeelfcl : ik en ga

beget niet om, met de onfterfelyke Goden

,

maar ik verkeer met de befte die geftorven

zyn

,
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zyn , dc fabulen van Homerus , en dierge-

lyke bclagchende.

MENIPPUS en TANTALUS.

Tantalus tot de hals toe in het -water zynde

kan nogfyn derft met lejften ,

Menippus. Oefchreicgy zoo Tantalus y

Al of beweent gy u fortuin op
het moeras leggende.

Tantalus. Om dat ik van dorft verftikke

Alenippui.

Men. Bent gy foo lui en traag , dat gy niet

kont neerbokken en drinken, ofmet het holle

van u hant fcheppen.

Tant. Ik fouw niet vervorderen foo ik al

nederbukte,het water vlied weg, foo het maar
gevoeld dat ik my om te drinken neig , foo dat

ikmyn lippen niet eens kan nat maken: door

myn vingers vloed het water door, ik weet
niet hoe myn hert terBont foo droog wert.

Men. Gy verhaalt wat wonderbaarlyx

TantaU : maar feg my eens, waar toe hebt gy
van nooden te drinken y daar gy geen lighaam

en hebt ? Want het gene honger en dorft kan

hebben, legt in Lydien begraven foo dat gy
nu een ziel zynde , nog dorften , nog drinken

kont.

Tant. Dit is als een ftraf , dat myn ziel als

een lighaam dorft.

Men. Wel, laat ons alleen geloovea dat

K 7 fuk
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fulxfoois* dcwyl gy fegt met dorft geftraft te

werden >. vree ft gy dan nog dat gy door gebrek

van vogt fulc fterven ? wantik en fie geen an-

dere helfche geefien
,
om , foo gy defe verlaat ,

uw weder na toe geeft.

Tant. Gy fegt wel : maar dat is felfs een

ftrafïe te dorften daar men het niet en hoeft.

Men. Gy droomt Tdwntle, en om de waar-

heit te feggen, gy fchynt geen andere drank te

behoeven, dan die van enkele nies-wortel ge-

maakt is , wantgy hebt een fiekte contrari als

diegene die van dolle honden gebeten zyn ,

want gy niet voor het water,gelyk als zy, maar
voorden dorft fchrikkcn.

Tant. Zoo het my geoorlooft was , ik fou

die drank niet weigeren te drinken.

Men. Zyt goets moets , want het is feket

dat het nog u, nog ymant van uwen rang

geoorloftfal zyn te drinken. Want het is on-

mogelyk : alhoewelfe niet alle die ftrafïe heb-

ben ais gy.

DIOGENES en MAUSOLUS.
Sy twijlen om kaargraf-Jleden-) d’eene roemt

daarop^maar Diogenes laat fig daar
weinig aangelegen zyn.

Diogenes /^ YKoning van J^rlen } hoe
sj zyt gy zco onbefchofr , dat gy

meint boven ons allen tcfuU
len verheven werden.

Mausoius. Vooreerfl om denaam van myn
- ryk

,
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ryVybSlnopenfistom dat ik over gantfchJQwetf
geregeert , (ommige volken van Lydhn ,

en eenige eilanden onder myn gebied gebragc

heb, als iktot quam, hebikiommi-
ge plaatfen van Ionlm c'onderfte boven doen
keeren : daarenboven was ik fchoon en lang ,

magtigin oorlogs- faken. En dat hetgrootfte

van alien is , ik heb myn Graf-ftede in de ftad

HalicarnaJJ'en , myn groot en koftclyk monu-
ment, 'c welk noit geen doodeter waerelt oit

zoo deftig en groot gehad heeft, met mannen
en paarden,levends-groote na het leven uitge-

houwen , dat het met het aldcrkonftigfte

werk verciert is , men kan niet een Tempel
foo koftelyk vinden

;
fchyn ik nu ten on-

regten boven u te willen zyn.

Diog. En dat om u gebied, fchoonheid en
gaaf?

Maus. Ja voorwaar.

Diog. Maar gy fchoonc Maufolus, gy hebt

nog die kragten , nog die fchoonheit niet 3 en

foowy al twifteden, wie fehoonft van ons

beiden was , fouw niemant konnen feggen

waarom u doots-hooft fchoonder fouw zyn

dan her myne , want wr

y fyn beide kaal en

naakt : beide met bloote tanden : fonder

oogen: en met platte openftaande neufen?

mi fmaakt. Wat uw grafen koftelyke fteenen

aangaan.
,

laten daar die van FJalicdrnajjen

mede pronken en pralen : wat nut hebt gy mi
meer

, goede man, omdaegy grooter pak

draagt a!s wy, onder foo een hoop fteenen be-

ruftende?

Maus,



Lucia ni Pluto,
Maus. Zyn die dingen my dan niets vorder-

]yk ? Zal Maujblns en 1Diogenes eendericiqua-

liteit hebben ?

Diog. Neen zeg ik, wydluftige man; want
Maufolus fal hg verknyfen^ foo menigmaal

hem die dingen in den Cm komen , daar hy in

fyn leven door floreerde: Diogenes lal hem
daarom belagchen : hy fal ook vertellen van

fyn Monument in fJalicArnajjen} daz hem fyn

vrouw >4rtemifia en Cu tter opgeregt hebben

:

ter contrarie weet Diogenes niet van fyn lig-

haam , of het een graf heeft; of hy bekom-
mert hg daar weinig over, maar by deftige

mannen heb ik een gedenkwaardige eer na-

gelaten , om dat ik geleeft heb als een man be-

taamde, veel beter cn veiliger als u Monu-
ment, gy aiderflimfle kreng van Carien.

NIREÜS , MENIPPUS, en
THERSITES.

Sytviiftenom de fchoonheïd, dïeby de dood
niet en is te vinden.

Nireus.y Iet eens Atewppus^dcfcn fal Reg-
/L, ter zyn , wie van ons beide de

fchoonfleis* SegeensA/etfia-
/>e,fchyniknietfchoanderalsgy ?

Menippus. Sfcgeerflwie gy L zyt, want
ik moet dir eerft weten.

Nir. Niretu en Tberfites.

Men. Wie is Nirens oiTherfites} ikVm
é'A%
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dat niet wel onder Icheidcn.

Thersites. Dit win ik altans * dat He u ge-

lyk ben , en gy my foo veel niet en over-

treft
,

als dien blinden Homerus u wel verhe-

ven heeft , leggende dat gy de fchoonfle van
allen zyt. Met myn fpits hooft 3 en dun on-
gekemthair ben ik door een fcheidsman niet

minder gefcheenen als gy: oordeelt nu eens

te degen Menippus van beiden de fchoon-
fte is ?

Nir. ’t Sal my verwonderen of hy my niet

roemen en fal , die in ^fgalix en Chayopsgc-
boren ben. Die de fchoonlle man uit Trojen

gekomen ben.

Men. Maar hier onder de aarde zy t gy de

fchoonfte niet gekomen 3 om dat uwe beenen

d'anderen gclykzyn: maar uw hooft* fcheel

is te onderkennen van dat vanTberfites, dat

het uwe wat luchter en zagter is, dewyl hes

vrouwelyk, en geen man betameiyk is.

Nir. Vraagt Homerus eens na my, hoe ik

waar doe ik onder de Grieken krygsman was.

Men. Gy verhaalt my een droom : Ik oor-

deel van ’t geen ik fie > en dat gy voor tegen-

woordig hebt.

Nir. Ben ik evenwel niecfchoonder ,
A/e-

nippe.

Men. Noggy, nog ymant is hier op defe

plaatfen fchoon
; want by de ondcraardfche

geelfen isgelykhek.

Ther. Dat is my genoeg.

DIG-
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Dl O GENES, ANTHISTENES,
CRATES

, *n BEDELAAR.

Sygaan na ie mondvan ds Hel> elk vertelt
*wat volk by hem waren , als fy daar in
quamen. Zeker arm man wenflenog te
Leven.

Diogenes.W Y hebben nu ledige tyd ,

ntiflhtnes en Crates
,

waarom gaan wy nu niet
eensuit kuijeren

, bid ik, regt na den ingang
en de keel van de Hel, om eens tc Een wie
daar al neder komen

, wiefe zyn , en hoe een
yderzigdraagt.

Anthistenes. Laat ons gaan , Diogenes $want dat is vermakelyk te Hen , hoefc fchreien
en bidden : fommige willen naulyx neerklim-
men

, al hoewel Alercnrins fulx dwingt met
groot gewelt.

Crates. Moet ik ook vertellen wat ik op
de reis z ig

, doe ik hier na toe quam ?

EhoG. Vercel Crates • het fchynt datgy al
Wat jokkigs voorden dag zult brengen.

Crat. Onder [de gene die met ons neer-
klommen, was dien edelen en ryken ifimen-
drjrus

} met rfeces ^ O verfteder Meiers
3 en

Orates van Armenien. ifmendoms dan(defe
was van de Struikrover by Citheron omge-
bragt, doe hy, foo ik meinde, na Elettfine reif-

de) kwam al fugtende met gewonde handen,
fyn kinderen, die hy agter gelaten hadde , roe-

pende,
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pende , en op fig felven, om fijn ftout beftaan,

vergramt zynde, dat hy na EUuteren gaande,
de verlatene en verwoefte plaatfen door ging,

en niet meer dan twee Slaven mede nam

,

by fig nemende vyf phiolen , en vier cym-
bien. Maar ^frfacet (defe was wat ouder,

en na hy een Barbaar was , al vry frai gema-
niert) die was groorelyx onvergenoegd dat hy
te voete ging, en wilde fyn paart mede nemen.
Want hy en fyn paart waren beide geftorven,

door eene fiag waren fy beide doorpriemt van
een dieeenfchüt droeg in de fiag , die de Ko-
ning van Capadtcien by de Rivier sTraxes ge-

daan hadde; want Trfaces kwam met een
harde vaart tegen de vyand aan , boven alle

andere , foo hy zeide ,
hoog verheven zyn -

de. Dien Thrax hem verwagtende , ftont

flil
,
en fyn fchilt voor fig hebbende , floeg dc

aankomende fpies van sfrptces te rug,maar hy
ftak doe fyn piek van onder door het paart , en
bragt ook te gelyk om die der op zat.

Anth. Maar hoe kan het zyn Cme/,dat hy
met eene fteek beide toonder bragt ?

Crat. Al zeer ligt, ^ntiflhenes s wamhy
kwam gelopen , en hy had fyn piek van twin-

tig cubitengereet: als delen Thrax hem met

fyn fchilt af-floeg , en de punt verby hem was,

loerde hy, op fyn knijen vallende , het aanko-

mende gewelt met fyn lance, hy wonde het

paart in dc borfi:
,

foo dat doe door het

groote vehementc gewelc , Afaces door

fyn heffen in fyn billen en darmen gewone
werc. Verliaatgymi wel hoe het komt? Hy
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liic] fïg nogtansal gebelgt , dat men hem geen
meer eer aan en dede, en -wilde hier als' een
Ridder neer klimmen. Maar Qyetes \\s\s een
privaat perfoon

, en fcer fwak ter been , die
nog {laan nog gaan en kan. Het ging met hem
als met de Afeders, welke wanneer fy van het,
paart af klimmen

, gaanfe op haar toonen
als oflê op doornen gingen. Dewyldefe bleef
leggen

, en op gene wyfe kondc opüaan ,
na in dien goeden Aiercurius hem op fyn
fchouders > en brogt hem na hec fchuitje,
ik ondertullchen volgde hem al lachende.

Antisth. Maar doe ik na beneden kwam.
voegde ik my by haar niet, maar die
Ichreiende verlatende, haafle ik my na het
Ichuit/en, cn bequam een goede plaats- om
des tc makkelyker te varen : onder het varen
weenden fommige, andere braakten. Ik
Knepten ondertiiflchcn myn vermaak

, in 'c

midden van haar fittende.

Diog. Gy 1. Cratescn ^fntlfihenes > hebt
fulke gcfeilen op u reis gehad

; myn gefelfchap
waren £lepfias y de Woekenaar uit pireen,
en Lampis van ^fcarnen, die de gehuurde
Soldaten leide

, en den ryken Damls van
Coriatben. Damls was nu- door veroift van
een jongen omgebragt , en Lampis- verfot
zyndeop de hoer Myrten , heeft fig deflrot
afgefleken : en men legt d:\cBlepfias vm hon-
gergeflorven is ; hy was nog fchrikkelyk ma-
ger cn bleek. Al hoewel ik te vooren -wifle

j°M
Z
f
omSekocnen waren , ondervraag-

deiit haar nogtans,. hoe yder aan zyn cint ge-

raakt
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raakt was. Tegen Damis zeide ik, die fyn

foon befchuldigdc , gy hebt geen onregt

geleden ; want gy bewaart wel duifent

talenten opgéflooten , en gy leeft in

u ’t negentigüejaar delicaat en lekker , uwe
Soon fouwd gyniet eens een dubbeltjen ge-

ven. Maar gy l/fcarnan (dcfe fugtende, en hy
verwen lte Myrten) wat bcfchuldigt gy de
liefde, zei i ik , en niet 11 felven? die noit voor

de vyanten heeft gelchroomt, maar hebt u (el-

ven in gevaar geileken , voor een ander gingt

gy ten ilryde , en van foo een gemeene meic

,

die u by geval voorkomt,kont gy u die zoo ge-
nereus zyt, van tranen, zugten en hikken niet

ènthouwden , en hier hebt gy u door laten

vangen. Want Bleffias bcfchuldigt fig van al

té grooten gekkernie , dat hy lyn gek bewaart

heeft voor die gene die hem niet bellenden ,

om dat die geks -kap meinde dat hy altyd le-

ven feilde. Defe weenende krekte my voor
geen klein vermaak. Maar nu zyn wy omtrent

dc keel. Hier moeten wy (ïen,en van verre de
aankomende aanfehouwen. Jemini, daar is

een hoopverfcheide die alk fchreijen , behal-

ven eenige jonge fuigclingen. En d’anderc die

betreurden haar hoogen ouwderdom. Maar
wat is dat , wprt herleven door liefde-kruit

gehouden ? Ik moet die flokouwdeman eens

vragen : hou daar, waarom fchreit gy, zy t gy
van foo een ouderdom gekorven? hoe houwd
gy u zoo vreemt goede man , voornamentlyk

dewylgy zoo out komt f hebt gy elders een

Koning gewedh
B£D,
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Bedelaar. Geenfins*

Diog, EenDrod?
Bed. Ook nier.

Diog. Hebt gy dan ryk geweed, dat gy in

h derven gedwongen waart alle welluden en
lekkernien te verlaten.

Bed. Heel niet : maar ik ben byna t’negen-

tig jaar, ik heb myn leven met veel moeite

doorbragt , met riet en den angel heb ik myn
kod gefogt , meer als gemeen arm was ik Ton-

der kinderen , daarenbovenmank , en kwalyk

fiende.

Diog. Wende gy dan nog te leven doe gy
foo waart >

Bed. Ja tog. Het leven was feer foer,maaï

het derven zwaar en verfchrikke lyk •

Diog. Gy Tuft
, gy draagt u als een Jong-

man, gy zy t foo out als de Schipper, wat Tullen

wy dan van de jonge ge feilen Teggen , als de

ojiwde TufFers foo lange willen leven , welke
na de doot behoorde te tragten, als een reme-

die voor de outheit ? Laat ons weer binnen

gaan, op dat niemant Tulpicie krygt , als ofwy
\ wilden ontvlugten.

AGAMEMNON en AjAX*
Ajax is op UlifTes ver[loort.

AGAMEMNON.TNdien gy,s4jax,met een dolle

Afurieu fèlven gedoot,en ons
armen en beenen afgehou-

den
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den hebt, wat bcfchuldigcgy dan Vlijjhnoo s

een weinig geleden , wildet gy hem niet eens
aanfien als hy voor weinig tyds hier gekomen
was j om de Poëten te confulteren

: gy hebt
hem niet waardig gekent voor een mede-Sol-
daat en vriend

5 maar gyzyt haar met grooter
treden hoveerdiglyk verby gegaan.

Aiax. Daar had ik reden toe ^gamemnon,
hy wasoorfaakvan defe furie, welke alleen
met my voor de wapenen heeft derven twif-
ten.

Ag Am. Kendegy u foo kloek
, welke Ton-

der tegen üreven en Hofnauwlyxalsmen fegr,
alles wildet ronderbrengen f

b

Aiax. Waarom niet in foo een /aak? \van£
die armature behoorde door neeffehap met al»
le regt en reden tot my , dewylhy myn broe-
ders zwager is geweeft

; vordersgv- lieden die
wat beter waart dan hy , hebt de ffryd ter neer
gelen , en my de armature toegewelên

; maar
Laïrten Soon, die ik menigmaal uit groot be-
vaar geholpen heb , alszy van deTrojanen'by
na omgebragt wierden, wilde hy beter zyn als

ken
Cn 'vaa™’^er °m de wapenen te gebrui-

_Agam. Befêhuldigt
,
genereufe lieer

, ook
Thetis, welke, als zy u behoorde toe te wyfen
fucceffie van wapenen, enerf-goet, als aan
iiare neer* heeft danim ?

t gemeen gelaten
Aiax. Geenfins, maar U/i^er die fig alleen

tegen mygeftelt heeft.

Agam. ’c Is hem te vergeven sfjax, dewyl
hy een menfeh zynde, naglori ftont , dat zoo

zoeten
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zoeten laak is , daar een yder van flg zoo op
uitdooft: voornamentlyk, daar ik u daarom
overwonnen heb , mee bekenteniflevan de

TroianenCeUs.

Aiax. I k weet wel wie my gccondcnrneert

heeft
,
maar het is on geoorloft van de Goden

ytstefeggen. Ik kan niet aflaten van U liffes

te haten stgamemnon , ja al begeerden het

Minerva zdver anders.

MINOS en SOSTRATUS.
Softratns een Stoifch Fhilofooph wert qua-

lyk van Minos geoordeelt > hy

fereektfy?i [elven vry.

Minos. At defen Softrates in een bram-

1-x dende vuurnederflorte, laat die

Kerkroovcr van een monflec

verfcheurt worden: dien Tyran, Mtrc<.ur%
laat die naaft de T'ityum gehangen , en fyn le-

ver van de Gieren opgegeten werden» Maar

gy goede Juiden
,

gaat met 'er haafl: na het

JSlfaï' velt , en woont op de Eilanden van
de Zalige, om dat gy 1 . wel en vroom ge-
keft hebt.

Sostratus. Hoort eens toe 5 Minos , of ik

wel onrechtvaardige dingen fal fpreken.

Minos» Saliknu wederom hooren? Zyt

gy nog niet genoeg overredet Softrate , dat

gy kwaatgeweeitzyc, en zoo veele gedoot

hebt?

Sos-
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Sost. Ik ben wel overrecd geweeft
, maar

oordeeltecns ofik welregtvaerdiglyk hier om
gefiraftwerde.

Min* Ja voorwaar, hetisregtvaardig da1

ymand na verdienden lyd.

Sosr. Maar antwoort my eens Minos. Ik

moet u een weinig vragen.

Min. Zoekt, maar talmt niet lange : op dat

ik ook de andere mag veroordeelen

.

Sost Dat ik in myn leven gedaan heb, is

dat met wille geweeft, ofis my dat van Ftni
als toegehoopt ?

Min. Van Pcltcx.

Sost. Dan foo zyn wy alle goot, en wy die

kwaat fehynen, doen dat, alswy haargehoor-

famen.

Min. Ja fefeer , van defen Clotho
, die het

van fyn ouders ingebooren wert , dat hy het

doen moet.

Sost. Zoo y mant door dwang gedwon-
gen wierde , om een ander doot te flaan , om
dat hy hem nieten kan tegen gaan van wie hy
gedwongen wert, by exempel, een Beul
ofeen Officier, d'eenc dwong om den Regter
te gehoorfamen 5 en d’ander om den Tyran ,

wie van beiden fultgy van dootflag veroor-

deelen ?

Min. Wie anders als den Regter ofTyran,
om dat wy het zwaert niet en konnen be-

fehuldsgen : want defe dient als een inftru-

ment, bekwaam tot de furie, van die daar

oorfaak toe geven*

Sost. Zeer goet Minos. Ikpryshet, want
L §Y-
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gv vermeerdert dit als een toemaat. Wanneer

y
mant als fyn meefter fend , zelfs komt

,
gout

of filver brengende, Wie van beiden moet hy

het dank weten? ofwie fal hy voldoen ?

Min. Die gefonden heeft Softratuï. Want
die het brengt is maar een Dienaar.

Sost. Ziet gy wel hoe onregtvaardig gy
handelt > als gy ons veroordeel t , welke hare

^Dienaars geweeft zyn , dat Clotho ons gebo-

den heeft : en wederom als gy haar eert 3 die

in ander mans dingen willen difpenferen ?

Want dat kan niemant feggen , dat het tegen

fpreken^en \ gebodene te Weigeren, geoorïóft

zyindie, welke met alk kragt en dwang ge-

boden worden.

Min. Daar fyn Veel dingen Seftrate, die te-

gen fegt en reden ftrydeh : uit defe kweftie

kontgy defènut trekken , om datgy niet al-

leen een rover , maar ook een Sophift fchynt

te zyn : Laat hém vry Merctiur , dat hy niet

meer gepynigt Werde. Maar fiet toe
,

dat

gy de andere onderaartfche geeflen fiilx ook
niet en leert vsageft*

SIMULUS en PÖLYSTRATÜS*
Polyftratus belooft de pluimfrykers na fyti

doot erfgenaam te makeny maar
by bedriegt haar .

SiMurus.^ Y zy t nog eindel yk tot ons gekö-

mcn PoljftrAtij ik geloofdat gy byna hoti-

dcrcjaarzyt. PoiT-
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Polystratus. Ik ben agt en

9

t negentig Si*

|

mile.

Sim. Wat hebt gy die dertig jaren gedaan^
die gy na my gcleeft hebt ? want ik ftierf doé

gy omtrent de 't feventig waart.

Plust. Ik heb die feer foet doorgebragt ,

alhoewel het 11 wonder fchynt.

Sim. Wonder voorwaag daar gy eerft een
out man waart

, daar na onfterk, ten leften ,

van kinderen berooft. Wat vermaakkont gy
dan in u leven hebben.

Pol. Daar was niets dat my ontbrak, ten
anderen kwamen by my fchoonc kinderen ge-
noeg, en uitmuntende vrouwen,* riekende fal-

ven , feer fehoone riekendewyn, ik hiel beter
tafel dan de Sikffy.

Sim. Ongehoorde dingen: ik heb gemeinü
dat gy al te fuinig en te fpaarfaam waarr.

Pol. Ik had een forrunatus beursje
, want

eer het ’s ogtensbyna dag was , kwamendec
feer veel luiden aan myn deur, die my van ooft
en weft de befte gefchenken van de waerelt
brogten.

Sim. Hebt gy dan Koning geweeft ?

Poi. Geenfins, maar ik had wel duifent
vryers.

Sim. Ik kon my niet houden van lagchcn,
hebt gy foo veel vryers gehad , die naulyx van
011wderdom vier tanden in demont hebt f

Poi. Ja ik hadde de befte van de Stad : foo
out en kaal als gy my fiet 3 zynde daarenboven
metleepe oogen,blint van ouderdom, met een
fnotterige neus

, fyftreelden en dienden my
L 2 feer
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feer, omdat ik foo gelukkig fchecn , als die ik

daardadelykaanfag.

Sim. Kebt gy ook gelyk als Phaon , een

V*nm uit het Eilant Chius overgebragt, en

heeft die u weder jong gemaakt > op dat gy

fchoon en minnelyk zoudet toonen.

Poi. Geenfins ,
maar ik wierde in myn

pryfen ouwderdom boven maten bemint.

Sim. Het fchynt wel een fabel te zyn dat gy

my vertelt.

Pol. Dit is een liefde die gemeen 1s , om-

trent Quwde luiden ,
die ryk enfonder kinde-

ren zyn.

Sim- Nu hoor ik waar \ eint aan vaitiSj

te weten van die gouwdeKenus.

Pol. Ik heb ondertuflehen veel vrientfehap

cn gemak van die vryers gehadi'imw/^ja ik ben

byna van haar aangebeden. Altemets was ik

wat fpy tig tegen fommige , en dat ai gekfehee-

rende/ folnty ts fommige het huis verbiedende,

ondertuflchentwiftedenfy onder malkande-

ren 3 en om my tc gelieven, was de eene voor-

bariger als de ander.

Sim. Hoe hebt gy u goet gemaakt ?

Pol. Ik fei haar ©penbaarlyk dat elk een van

haar-hiiden myn erfgenaam foude zyn : als fy

,m geloofden dat fuix gefehieden fouwde,

dienden iy my nog des te meer. Maar het

andere Tcftamentdacikby my hiel en naliet,

hiel in dat ik haar alleen gebood te fchrcien»

Sim. Maar wie was in het laat Re Tella-

ment erfgenaam ,
ymant van u neven ?

Pol. Neen, een nieuweling van die fchoo-

ne
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ne Jongmans , van geboorte u \t Phry-

Sim. Hoe out ?

Pol. Omtrent t wintig jaar.

Sim. Nu weet ik wel hoe hy hier toe ge-
raakt is, en u hart geflden heeft-

Pol. Hy was veel waard iger om ei fgenaam
te zy &, alhoewel hy een Barbaar was^ en een
die verloren ging

,
die nu van de befte van de

Stad gevierr werd. Defèn is dan myn erfge-

naam geweeft, nu wert hy onder de Ilaacis-

heeren getclr , met een gefchocren baart , en
Barbarife taai en manieren: want fy feggen
dat hy genereufer is als Codrus , fchoonder als

Nireus
>
voorfigtiger als Vhjjif.

Sim. Ik Iaat my daar niet aan gelegen zyn
wat hy is-, al was hy Veld-overfte van ganfcht

CrkkfnUnd

,

als (y maar aan fyn erf-goet niec

en komen.

iSACUS , PROTESILAUS
> ME-

NELAÜS, en PARIS.
Helena van Protefilaiis verworgt*

Protefilai doot*

j£acus. Aarom verworgt gy fltUna ,

Protef.Ue . Om dat ik om harent wille geiior-

ven ben ?

Protesilaus Omdat ik myn vrouw we-
duwe heb moeten laten , die ik cerft getrouw:

hadde.
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JE\c, Dan moet gy Memlaus befchuldi-

gen , die u: 1: alternale , om foo een vrouw te

trouwen, voor Tnjen gebragt heeft.

Menelaus. My geenfïns, maar befchuldigt

Paris met grootcr regt% die my , een vreemde-

ling zynde, tegen alle regten billikheit haar

lieefc onttrokken
$ defe behoorde niet alleen

van alle Grieken, maar ook van alle Barbaren

verworgt te worden , om dat hy oorfaak ge-

weeft is van foo veelen haar doot.

Prot. Dat is beter, daarom gy ongelukkige

ParisJuk uit myn handen niet komen.
Paris. Doetgymy geweltaan Protefi.xe t

en dat daarom, om dat wy van eene kond
7-yn. Wantikbenook genegen tot minnen,

eu ik ben van der felver God als gebonden.

Gy weet dateer veel dingen zyn die tegen onfe

wil en dank gefqhieden , ik weetniet wat
God ons voert daar het hem gelieft , want het

is onmogclyk-hem tegen te gaan.

Prot. Gyfegt wel, ©chofik Cupidê felfs

in ogt omhellen.

jEac. Ikfai wel voor Cupido antwoorden,

die regtvaardig zyn. Soo fal zy feggen, dat hy

oorfaak is geweeft van Paris vryen: en dat

niemant oorfaak van u doot is geweeft, als gy
Jfelfs, die onlanx heimelyk ttouwde, na datgy*

lieden Trojen maaktet, veragtegy alle gevaar

en als delperaat fprongfc gy aldereerft op dc

ftrant, om dat gy glorieusagtig waart, daarom

zytgy ook eerft aangekomen.
Prot. Ik fal voor my felfs veel regtvaerdi

ger dingen fpreken , j^ace als gy , want ik hel
i

m;

!
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my fclfs daar geen oorfaak van geweeft 3 maar
het nootlot , dat van den beginne gepmiefti-

neertwas.

£ac. Goct : waarom befchuldigt gy dan s

haar?

MENIPPUS, iEACUS, PYTHA-
GORAS en SOCRATES.

yEacus vertoont aan Menippus de voor-

naamfte dooden in de hel.

Menippus. Ik zweer u by Pluto
> JEau ver-

tel my eens hoe het hier onder al toe gaat.

iE\cu$. Ik en kan 't niet welaltemaal ver»

tellen^maar luiftert toe \ geen ik u kortelyk fai

zeggen. Gy kent dien Cerberus wel. En de

Schipper die u overgebragt heeft : met de poel,

en de rivier Pyrepbïegeton hebt gy gefien daar

gy door gegaan zyt.

Men. ja die ken ik , en u ook wel, die hier

in
f
z portaal In, die de aankomende gade Haat,

Ik heb ook de Koning met de Furiën gefien.

Toont my een der voor-ouwders^ voorna-

mentlyk der principaalfte.

JE \cus. Dit is gamennon , defen ^tchd-

les. Ginder idomens , diedigt agter hem fic,

hUliJJis : dan volgt -djax, Diomedes, cn d\an-

dere principale Grieken,

Men. Jemini Homerus , hoe innerlyk leg-

gen uwe apfodifebe gedigtea ter neer 3
foo

L 4 veragc
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veragc en duiftcr, 't is alles ftof en aflche,

niet anders dan leugens : daarenboven (dat

men waarlyk van u gefegt heeft) de hoofden

ssyn flap-hangende en vergankclyk. Maar wie
is dit?

JE\c. ’thCyrus , en dat Crefus, ennaaft

hem Sardampalus. Verby haar is Midat^n
dan dien gcooten A'erxes.
Men. En over u fchehn heeft heel Grieken -

tafldnietgefchnkt, met den Hellefpsnms aan

beide zee'n te voegen , om door de bergen de

ichecpen te voeren ? Wat is Crefux vooreen ?

Vorders-^ktce laat my toe dat ik Sardanapahis

met een kinnebak-flag het hooft wat 11red.

jEac. Geenfins
: gy fouvu hem fyn hooft-

E
an breken , want die is foo vrouwagtig en

reekzaam alshy mag.
Men. Ik lal hem foo omhclfen, als of hy

een wyfof halfman was.

JEAC. Wil ik u die geleerde eens toonen ?

Men. Ja voorwaar.

JEac» Siet de eerfte is Pythagonv.

Men. Zyt gegroet Euphorbe
,
oï^fpoilo,

ofte foo gy genoemt wilt zyn.

Pythagoras. En u ook loo Mentppe.

Men. Wat ? hebt gy dat gouwde dye-been

niet meer?
Pyth. Neen: maar deelt my wat mede, foo

gy in u knap-fak y ts hebt om te eten.

Men. Daar fyn wat boonenin, hiervan cn

kont gy niet eten.

Pyth. Geeftfemy maar. Wantik heb hier

by de dooden andere dingen geleert* dat de

boonen
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boonen malkander, en ook de hoofden der

kinder- makers niet gelyk zyn.

JEAC. Vorders dit is Solen, Execejsidls

Soon. Daarenboven ThaUs y en naait hern

Pittaau, met de andere : daar zyndsr feven als

gy fier.

Men. Zy zyn alleen blyde , en-wakkerder
alsde andere. Maardefen bcaffen, gelyk als

ligt-graauw broot , wie is dat ? en ook delen

kakelbonten met al die puiften ?

JE\c. UctisEmpcd'oclesMenipps , die hier

halfgebradenuitden berg JEtna gekomen is.

Men. Gy goede koper-voet, wat is 11 over

-

gekomen , waarom wierp gy u op de rooftqrs

van jEtna?
EMPin/t was een rafernie Ménlppe.

Men. Neen by gord* maar eenige ydcle

cerfugtigheit, hovaerdi en grootefotterni:de/e

pantoffels niet waardig, zynde. Dat verfierfcl

heeft u geen voordeel gedaan, want gy fyc

zelfs dootgevonden. Maar Waar is Soceates

dog ?

JE\c. Hy fpot gemeenlyk met Nejlor en
Pajamedès.

Men. Ik ben evenwel begeerig om hem tc

fien, foo hy hier is.

JE\c. Siet gy die kaahkop wel'?

Men. Zy zyn alternale kaal.

JE\c. Dien kam iiifeh mein ik.

Men. Dat is ook een yder gemeen.

SocRATEs. Soeks gy n\y Alenippe >

Men. JaSocrateSyzytvydzzr ?

Socr. Hoe liaan de faken te yithintn al?

D 5 Men®
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Men; Daar komen veel jonge Philofophen

aan: want als men haarhabyten gangaanher,
zoofynder veel Philofophen. Gy hebt wel
gefien 3

gcloof ik,hoe ^rifiarchusby u: J; geko-

men is. en Tlato felfs , de eene rook na falven ,

cn d'andcr wasgeleert omdenTyj^n in Sibi-

llen te vleijen.

Socr. Maar wat leggen zy van my ?

Men. Gyzyt daar een heilige Socrates . Zy
feggen dat gy een wonderbaar man zyc ge-

weefta en dat gy alles geweten hebt (hier is het

wel geoorlooft de waarheitte feggen) daar gy
niet geweten hebt.

Socr. Dat heb ik h aar ook al gefegt , en fy

meinden dat ik fulx (imuleerde.

Men. Wie zyn dat 5 die daar byuzyn?
Socr. Chxrmi4ts3 Thedrits 3 9n deSoonvan

Ciinia.

Men. Wel Socrates , om dat hy hier uwe
kon ft oefFenr, en veronnagtfaamt gy die

fchoone niet ?

Socr. Watfouw ik hier anders doen tot

niyn vermaak? maar legt u hier wat by ons

neer> foo het u belieft.

Mn . Geenfins j want ik ga na Crefus en

Sardanapalns toe, om by haar te woonen. Op
dat ik ftoffoude hebben om te lagchen , wan-
neerik haarhoore fchreijen.

JE\c. Ik ga ook heenen , opdat niemant

van de döoden ons om'flipt. Gy.fult nog ande-

re dingen llen 3 als ik u weder fpreek.

Men. Gaat dan maar hetnsn 3
,waiithet is

voor defe tyd genoeg.

PRO-
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PROTESILAUS, PLUTO,
en PROSERPINA.

Protefilaus begeert uit de helle tegaan , om
fyn lieftefen>

3
t <welk Proferpina

van PlutO verbid.

Protesiiaus.O Heer ! 6 Koning! ó Iupitery

en gy dogter van Ceresycragt de minne gebe-

den nier.

Pluto. Watbidgyvanons, ofwiezytg}0

Prot. Ik ben Protefilaus
,

de Soon van

Ipicltis y van PhyUeenfen geboortig* die mee

de Grieken in de uittogt na Troyen gebleven

ben, en in dat gevegt aldereerft door gcflagcn

,

Ik bid u dat gy nty verlof geeft , om nog een

“weinig tyds m her levente mogen zyn.

Plut. Dit minnen hebben al de dooden
lief : maar niemant geraakt daar toe.

Prot. Ik en bemin myn leven foofeer niet

Pluto y maar het is ommyn vrouw die ik on-

langs getrouwt heb; defe heb ik tehuis gelaten,

my in den oorlog gevende : en doe ben ik op

de togt van Hcftor omgebragt. de liefde toe

myn vrouw, myn Heer, die behartig ik vry

veel: daarom loo ik haar maar eens mag ge-

ilen hebben,wil ik hier terilont weder komen.

Plut. Hebt gy het water uit de rivier

teniet gedronken?
Prot. Ja ik, maar die zake was te wigtig.

Plut. Wagtmaar, want fy zal wel haait

komen, 'c is nu niet noodig weder op te klim-

men. L 6 Prot.
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Prot. Ik en kan niet toeven, gy hebt ook

wel gemint , cn daarom weet gy wel, wat een

faak het is.

Plut.Zouw het dog al helpen dat gy eenen

dag leefde, en daar na al weder moeft treuren?

Prot. Ik hoop dat ikfe lal medebrengen,

en my volge dan fult gy voor cene doode ,

twee omfangen.

Piut. I^niet geoorlooft :daar is ook noit

diergelyx gebeun.

Prot. Ik fal netu doen gedenken Pluto ,

wantgy hebt Orpkcus om de zelve oorlaak

weder by Eurydicc Ikten komen, en nayn nig-

te kleeftc$ hebt gy uitgelaten , Hercules

gunhigzynde. v .

Piut. Begeert gy m^t uw mifmaakt bek-

keneel, dat u fchoone bruid u tegen komt? foo

falie u aanfiende,niet een$ kenncn>ik ben ver-

fekert datfevlugtenfal ,
en vervaart zyn, dan

fult gy zulkcn reis te vergeefs ondernomen

hebben,

Proserpina. Daarom myn goede man

,

geneeft hem daar van , en gebied aan Ateren-

rins , dat eer ProtefilaHt in het ligt komt ,
hy

hem met fyn roede aanraakt , cn weder in een

fchoonen Jongeling verandert
,
gelyk hy te

vooren is geweeft , doe hy uit fyn bruids ka-

merkwam.
Piut.. Welaan dan Proferpinx, om dat het

u foo goct dunkt ,
brengt hem dan weder na

boven toe AteYcuur> en maakt hem bruigom.

EfVonthoudgydac gy maar eenen dag verlof

hebt.

MENIP-
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MENIPPUS en TIRESIA.

Tire(ia wert beffot , om dat hyfeit Man en

Vrouwgeweeji te hebben. De tranjfor-

tnatie werf belagchen.

M™Z Yt gy ook blim Tirefix, men
kan het nu niet wyten : want wy alleen en
hebben geen oogen , de plaatfé daarfc gedaan
hebben is’er maar alleen : daar is nu niet wel
onderfcheitomte onderkennen wie Pbincus

of Lynttm geweeft 2y. Maar dat gy zyt een

Propheet geweeft, en gy alleen ManenWyf
waart heb ik menigmaal van de Poëten hoo*
ren feggen. Daarom fegt my opentlyk , welk
leven was u foeter, doe gy een man waart , of

doe gy een vrouw waart, want gyhebt het

beide beproeft >

Tiresia. Het vrouwe leven is veel beter ge-

weeft Minipfr.vcét. vaardiger, want de vrou-
wen regeren ook over de mans : het is ook niet

noodigdatfe in den oorloog trekken, nog op
de bollewerken ftaan , nog in de vergaderin-

gen fitten, of op de Markt of Kegt-huifen

zyn.

Menip. Wel? hebt gy Media van Euripidii

nietgclefen, Tïrefia, wathy al fegt wanneer
hyhet vrouwelyk geflagt beweent? hoe el-

lendig (y zyn 3 en wat onverdragelyke fmerte

fy hebben in het baren? maar fegt my ( de vers-

jes van Mede

a

raden my daar toe aan) hebt gy
L 7 lom-
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fomwyis in het kinder-bed gelegen doe gy een

vrouw waart , ofhebt gy ónvrugtbaar fohder

kinderen geweeft.

Tir. Waarom vraagt gy dat Menippt'}

Men. ’t Is uit geen erg Tm?)/* , dat ik fülx:

vraag, maar antwoort my fo het u goet dunkt.

Tir. Ik heb niet ónvrugtbaar geweeft , cn
nogtans heb ik niet gebaart.

Men. Dat is genoeg, ik wilde wel ééns we-
ten ofgy een baar-moëdcr had.

Tir. Jaikhebfegehad.

Men. Is (bo van lange tyd de moeder ver-

dweenen, de vrouwelykheid toegegroeit , en

dc borften plat geworden ? is’er foo een

mannelykheid met een baart gegrpcit, of bent

gy ftiby t van een vrouw tot een man gewor-
den ?

Tir. Ik weetniet wat defe vragen bedui-

den. Het fchynt dat gy aan my twyffelt, of dit

foo gefchietzy of nier.

Men. Wel, fouw men aan fulke dingen

niet twyffelen, maar als een geks-kap alles

aannemen \ gene men fegt ?

Tir. Gelooft gy dan ook de andere dingen

niet , 'c gene men hoort feggen dat fommige
vrouwen inboomen en wilde dieren zyn ver-

andert, gelyk MlomeU , otDaphne, of de
dogter van Lycon ?

Men. Als my fuk voorkomt , weet ik

ook al wat men daaraf praat. Maar feg my eens

goede man, waart gy ook een waarfegger doe

gy een vrouw waart , als wel daar na ? of hebt

gy geleert te gelyk een Man en een Propheet
te zyn? Tir.
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Tir. Ziet gy wel dat gy nog onwetende
’zyt in 'cgene zy van my feggen* te weten, hoe
ik de twift der Goden geftilt heb, en luno my
van myn oogen berooft heeft : en Iupiter my
tot trooft van myn lyden de kontt van waar*

feggen gegeven heeft ?

Men. Hebt gy nog vermaak in uwe leugens

Tirefia} maar gy doet als de waarfeggers aityd

doen. Gy-liedenzyt gewoon niet veel goets

te feggen.

Het Oordeel
Her

GODINNEN.
JüPITER, VeNUS , JüNO , MerCüRIUS

,

Minerva en Paris.

HeJcboonfie van deJe dry Goddinnenfyn een

appel van Eris vereert , dog oneens hier

overzynde > is Jupiter genootfaakt haar

na Paris te(inden
3
om defehqonfle te la-

ten uitkieJen > vjelke Venus is.

Jupiter.^ Eemt die appel Merwur, en

brengt die by de Soon Van Pr/amus in Phry~
ghn

, by die Offe-weider, (hy weid op de berg
lda y aan dat gedeelte dat Gargarum genoetnc

wert) legt tegen hem, ö Paris2 Iupiter gebied
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u, dewyl gy fclfs fchoon

,
en op de dingen die

de vryagie aangaan, geleert zyt ,
dar gy onder

de Goddinnen oordeelt, wie de fchoènflc van

allen zy. Op dat die d’overwinning heeft, de-

fen appel mag ontfangen. Her u nu ondertuf-

fchen tyddatgy 1. naden Rigtcr toegaat; vor-

ders ik lal mynmcininge uiten, omdat ik u. f.

altefamen even lief heb: foo het konde ge-

fchieden , wenfte ik wel dat gy 1. het altemaal

wont
, voornarrrentlyk wanneer hy daar nooc-

fakelyk alleen moet oordeelen , dat een alleen

dcfchoonlle zy, foo zalderecn haat van d’an-

dere veroorfaakt werden. Daarom agt ik my
felfs geen bekwameRigter over u liedemdefèn

Jongelmgitk Pkrygien

,

daar gy liedennu na
toegaat , is uit Konmklyken bloede , cn den
neef van Ganymzdcs: dog eenvoudig, alryd

op de bergen gewent, en door defe maagfehap
fal hem niemand onwaardig agten.

Ven. Wat my aangast Iupiter3 alwaar het

dat gy Momus ons fclfs tot een Regter (lelde

,

200 ben ik aityd bereid om een proefvan my
te laten nemen. Want wat föu hy al veel in

my mi (pryfen ? maar defe moeten ook de man
behagen.

Juno. Wy vreefen ook niet V'enus, alhoe-

wel uwoAIays tot fcheitsman gekoren ïsrmaar

Iaat ons defen Paris aannemen , hy zy wiehy
is.

Jup. Staat dat. u ook welaan dogter? ant*

woort gy niet? verbergt gy u, hebje fchaamte'?

dat is al de maagden gemeen , omtrent fulke

dingen vreesagtig te zyn. Evenwel foo knikt

gY
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gy toe. Gaat dan heen , en fïet toe dat gy de

Regeer niet verhoort, gy die verwonnen hik

zyn : nogte die Jongeling niet kwaats beje-

gent. k Kan ook niet wel gefchieden dat gy
lieden even fchoon zyt.

Mercurius. Laat ons dan rcgelregt na

Thrygien gaan. Ik (al voor gaan, gy lieden fuft

my haahig agter nakomen, zyt ondertullchen

gocrsmoets. Ik ken dien Parts wel: k is een

(choont* Jongeling , cnwat dereh aangaat ,

genegen om te minnen, en om fttlx te oordee-

len (eer bekwaam, hy fal niet ligt kwa!yk oor-

deelen.

Ven. Datisheelgoet , totmyn voordeel

vertelt gy dar het een regtveerdige Regter is. Is

hy nog ongetrouwe, of woont'cr een vrouw
by hem?

Merc. Hy is niet geheelyk fonder vrouw,
Vtnus.

Ven. Hoemeintgy dat ?

Merc. Het fchynt dateer een vrouw van
jda by woont, die vry fchoon is,dog een boc-

rinne, en tuOchen de bergen kwalyk opgc*.

bragt: dog het fchynt dat hy die weinig agt.

Waarom vraagt gy dat ?

Ven. Nergens om,maarhetfchooü my foo

in defin.

Minerva. Gy behierc u Ambahaatlchap niet

wel , om dat gy heimely k met haar raatflaagt.

Merc. Dat mag geen kwaat Minerva:
k is niet tegen u.L maar fy vroeg myof Vans
een vrouw hadde.

Min. Hoe is haar daar foo veel aangele-

gen? Merc.
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Merc. Ik weet her niet ,iy zeiden dat het

mar foo maar in den fin kwam 3 en daar te
vooren niet op gedagt en hadde..

Min. Wat dan? heeft hy dan een vrouw ?

Merc. Het fchynt neen.
Min. Wat dan? is hy niet een Soldaat

3 en
begeengnaeere, is hy alleen een Olie-dryver?

Merc. Ik kan het niet wel feggen 'ris te
gelooyen, dewyl hy een Jongman is, dat hy in
oorloogs-faken ook al een man foekt te zyn.

V en. Ziecgy wel , ik klaag niet eens 5 dat
gy alleen met hem gc/proken hebt. Vmus
geek daar weinig na,

Merc. Datgene heeft fy my ook al meeh
gevraagt: daaromneemt dat niet euvel , ot
meinc niet dat gy het daarom minder winnen
lult 3 datikhaar eenvoudig enfondcr bedro<*
geantwoort heb. Maar dewyle wy ondenu£
fchen praten, fyn wy al een goet huk heen ge-
komen 3 wy hebben agter ons de herren oela-
ten, en komen haaft aan Phrjgien. Ik (Ie tda,
en heel Gargarum befcheidentlyk : en foo ik
niet beter weet5 ook uwen R.égfer.

Ju No. Waar is h# ? Ik Gc hem nog nier.
Merc. Dit he*n , Iuno

, ziet na de iinker-

iL*
9 n *et na ^00ëCe van den berg, maar na

de breettej daar gy die fpeionk ziet 3 met al die
beehen.

Jun. Ik zie de kudde niet.

Merc. Ziecgy die kleine koetjes niet daar
regt over myn vinger ? fy komen uit het mid-
den der rotze

; en dan nog een van boven de
rotze naar om lage toe ioopen

3 met een haf in

fyn
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fyn hand , tegenhoudende , dat de kudde niet

verder gaat.

Jun. Nu zie ik hem eindelyk, foo hy het is.

Merg. Jahyis’t. Maardewyle wy nu na
by zyn

,

foo laat ons op d’aarde neder dalen ,

en te voet gaan , op dat \vy hem niet en doen
verfchrikken, onverfiens van boven neer vlie-

gende.

Jun, Gy vermaant zeer wel
,

laat ons dat

doen. Maar wanneer wy neder neder geklom-
men zyn , foo moet gy voorgaan , Venur 3 op
d u gy ons geleidende de weg wy ft

;
want gy

weet, gelyk het billik is , de wegen; men
fegt dat gy dit henen dikwils Wy slnebifes ge-

weêfthebt.

Venus. Ik geef niet veel na u gekrakeel 9

luno.

M erc. Ik faJ u 1 . wel geleiden
; want ik heb

alveeltytsin ida verkeert, wanneer lupiter

die Jongeling van Phryglea beminde : ik

ben menigmaals hier van hem gefonden 3 om
te fïen hoe het met dejongen al ging. Doe hy
in een Arent veranderde , was ik daar ook by

;

waiitikligtede die fchoone jongen nog op:

en niet beter wetende , trok hy hem van defe

rotfeom hoog. Want hier fpeelde hy op de

fleuitby de fchaaps-koije, en lupiter kwam
hem van agter vliegen , en vatte hem zeer fag-

jes met fyn tengels aan, en propte fyn Konink-
lyke muts, die hy op het hooft hadde, in de

mont , alfoo vloog hy met de jongen naar om
hoog , leer verbaal! zynde: hy keek hem aan

met een omgeboge nek. Doe raapte is nog J

de
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defleuitop; want hy hadue die doorangfl
laten vallen. Maar onfe fcheids^manis hier

digte by , laat ons hem aanfpreken. Weeft
gegroet ofte- dry ver.

Paris. Gyook, jongeling, wie gy zyt, dat

gy by ons komt , of warvoor Vrouwen brengt

gy ons ? het fchym geen (lag te zyn van die op
de bergen verkeeren, want fy zyn al te fchoon,,

Merc. Het zyn geen Vrouwen. Gƒ ziet

Imoy Mlmrva en Vems

;

en ik ben Mcr-
enur, die van lupiter tot u gefpnden is. Maar
watvreeft gy, hoe zyt gyfoo bleek? Vreeft

niet
, weeft goets mocts, hy gebiet u, dat gy

fu!t oordeelen , wie van defe de fchoon He zy ;

want, zegt hy
, gy zyt fchcon , en ervaren in

vryeragien
, defe kennifte bevcle ik u : die

overtreft, (al delen uitgelefen appel tot een
premie hebben. *

Par. Laat eens-ften wat dit beduit : Die cl*

fchoonlie \s
} neme den appel. Hoe (al ik dat kon-

nen doen, mijn Heer Mercurins
; want ik ben

een fterfelyk menlch , en een boer : fal ik een
Pvegrer zyn van foo onverwagten (aak, die

grooter is als het begryp van een ofte-dryver

(trekt?
• Suike-.faken te oordeelen, paft beter

luiden
, drein de ftad woonen. Wat my aan-

gaat,ik kan na de kon ft wel oordeelen wat geit

(choonder is ais d’ander , en of d'een koe den-
der overtreft. Defe zyn al te maal fchoon , ik

weet niet hoe ymant fyn geiïgt van d'eene tot

d andere fal konnen wenden -

y want men kan

daarnaulix af-fcheiden: maar die men eerft

ziet , daar blyfe het gezigt va ft op hegten , en
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«laar blyh hy ook aan: en aleyd daar hy aL
dernaaft is , daar weit by als door fucceflie vaft

gehouden. Om kortte zyn , ik fta daar voor

verdomt. Het jammert my ,. dat ik niet met
liet heele lighaam kan fien , gelyk aIs^rgus.
My dunkt dat ik wel fal geoordeelt hebben,
foo ik haar alle dien appel fal geven. Dit komt
hier nog by , dat dcfc jupiters fufteren vrouw
is,cnditfyn dogters. Hoe! fouw dit niet een
gcvaarlyk oordeel zyn f

Merc. Ik weet het niet > men moet2»/i-
ttrs gebo \ niet tegen liaan.

Par. Wilt haar een ding aanraden. Afer «

cuur , op dat die twee die overwonnen zyn

,

op my niet ontfteken met gramfehap: en ?
t

gene fal fchynen kwalyk gedaan te zyn , laten

iy dat de oogen alleen toerekenen.

Merc. Sy Tuilen fulx doen, beloven Ty
:

'c is

dan nu tyt dat gy vonnis wyft.

Par* Laat ons eens een proefnemen. Wat
doet een yderf dit wil ik nog eerft weten , of
het genoeg is haar alleen te zien,, gelyk zy nu
gekleed zyn, of dat menfe dient tcontklec-

den, om des te naukeuriger te onderfoeken.

Meuc. Dat moet gy weten, die Regeer zyt,

en over haar regeere foo als gy wilt.

Par. Soo als ik wil ? lbo wil ik haar naakt

fien.

Merc. Hgu daar, gy 1 . moet u ontkleeden.

Befiet gy nu haar. Ik fal my ondertuiTchen

omkeeten.

Venus. Dat is goet, ö Par\s , ik fal my eerft

ontkleeden ; wantik heb blanke armen , nog

niet
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niet te groote of te wyde oogen , die ho“

vaardig zyn. Ik ben het gamfche lighaam over

alevcnfchoon.

Miner. Laatfe haar niet eet omWeeden

,

voor en al eerfc haar riem afgcleit heeft, (want

zy kan tooveren ) opdatle u door tooverijen

niet en bedriegt. Want men behoorde hkr
niet met voordagt fchoon opgepronkt te ko-

men,nog geblanket, gelyk als een hoer, maar
men moet flg hier naakt vertoonen.

Par. Dat is wel gefegt van de riem, legt

hem ook af.

Ven. Waarom legt gy u llormhoed niet

af, Mimrva , en toont u bloote hooft ? fchud

gy loo des felfs kam, en verfchriktgy alfoo den

Regter? Zyt gy bevreeff, dat hy u blauwe
oogen fal befchimpen , foo hy u aanliet , als

gy dit vreefTelyk aangezigt hebt afgclegt ?

Min. Zie daar leit dan de flormhoed.

Jun. Wy ontkleden ons onderwylen*

Ven. Ziet daar ook myn riem.

Par. Verfchrikkelyke Inpittr
, wat Ipeo

takel is dit ? Wat fchoonheit ? wat vermaak f

wat Maagt is dit ? foo heerlyk en treffelyk ver-

toont zy haar, en daarom waardig luphers

dogter genaamt te werden : zy fiet leer lieflyk

en vermakelyk , aangenaam en aantrekkelyk $

ook lagtfe toe. Ik heb nu geluk genoeg van

defe gehad : laat iklè nu eens elk apart bellen 5

ik benhog iri twyfel , niet wetende tot welke
ik my keeren fal, *t gefigt is tot alle deden
gekeert.

Ven* Laat ons foo doen.

Par.



der Godinnen. 26\
Par* Blyft gy hier Iuno , en gaat gy beide

War aan een zyde.
Iun. Ik blyf. Ennadatgymy te degen be-

keken hcbt3 fbo fal het tyd zyn de reh te door-*
figtigen, of ik d'ovenvirininge fal hebben.
Wantfoogy fegt dat ik de fehoonhe 'ben/foo
fuii gy Heer zyn van geheel Varis.

Par. Onlè faak is door geen giften om te
koopen, maar gaat weer heénen/terhom lul-
len wy doen dat biliyk is* Komt gy nu A4i-
mrva. t V

Min. Siet daar bén ik 3 foo gy my de fchoon-
pe oordeelt te zyn Taris. Zoo fulr gy altyd in
het vu ïit-vegten overwinnen:gy zult een braaf
Soldaat zyn *, en de overwinninge na u fin
hebbem

Far. Ik heb geen oorloog of vuifl-geveg-
ten van nooden 3 Af’tnerva , want het k

' ^ vveeit poets
moets nogtansrgy fult: hei daarom wel kennen

enttS komen,
Ven. Siet hier ben ik al, en (Iet van fluitje

tot beetie wel te deo^n rk»tiv j _
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dat berifpe ik f dat gy dcfc fteene klippen niet

en verlaat , en niet in een ftad gaat woonen :

gy laat u fchoone glans hier in eenigheid

verderven. Wat konnen u die bergen helpen?

ofwat konnen dele koejen u tot fchoonigheid

helpen £ gy behoorde al getrouwt te zynrgeen

boerinne ofeen vreemdeling
,
gelyk ons hier

in geheel ida gewoon is : maar een uit Grie-

kenland,^rgiven, Corinthetty of Lat&ntn,

gelyk als ftelena is , jong en (choon , die in

geenen deele minder is als ik , en dat het mee-
fte is ; die vryensgeCntis. Wantik weet wel
foo hy u eens aanfietj fal hy alles verlaten , en
haar felvcnut'eenemaal overgeven, en met u
woonen . Gy hebt al menigmaalvan haar ge-

hoort,

Par. Ik heb van haar noitgehoort Venus%

ik wilde wel alles uit u verftaan dies aangaan-

de.

Ven. Dit is de dogter van die fchoone Ze-
iU y by wie Iufiter in de gedaante van een

Zwaan uit den hemel vloog.

Par. Wat gedaante heeft zy ?

Ven. Heel wit, gelyk het oorbaar is uit

een Zwaan voort te komen, teer , als offe ui:

een ci voortgekomen was : zig dikmaals met
het bloote lighaam oefFenende , cn genegen

tot worflel- uryden.Zy isvan een yder zeer be-

geert m 3 zo dat’er om harent wille oorloogen

gevoert zyn, als Thejeus haar verkragt had-

de 3 wanneer zy nog niet huwbaar was. Doe
zy in hetfleurtje van haar ouwderdom was »

foo prefemeerdende deirigfle van siahiven.
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haren dienft aan haar ten houwelyk te verfoe-

ken. Afenehtts hadde doe by haar de meefte

toegang , die uit hetgellagtvande Pelaptdes

was.Soo gy nu begeert, lbo lal ik maken datgy

daar mede trouw t.

Par. Wat fegt gy ? welke van die getrouwe

is ?

Ven. Gy zyt nog een Jongeling , en eea

Poer. Ik weet wel hoe men daarmede moet
omfpringen.

Par. Ik wilde dat wel weten.

Ven. Doorreift GrieJ\enland®en $ 3 en als

gy te Lacedemonhn fult gekomen zyn ,foo fal

Helena u fien. Dan fal het tyd zyn myn beft

te doen ,om haar op u te doen gelieven , en u
navolgen.

Par 4 Datfchyntmy'ongeloofelyktoe, dat

I z yhaar man verlaten fouw,en met een vreem-

!
den Barbaar 3 uit haar vaderiant rcifen.

Ven. Weeft goets mocts 3 want hierom
heb ik twee Sooncn die fchoon zyn; ^mabili-
tas en Cupido, die fal ik u overgeven, en fullen

i
iidewegwyzen. Cupido lal fïg daar t

p
eene-

maal inwikkelen , en fal Helena toe

minnen dwingen. Maar */ïmMlita$ lal ront-
om ii zyn, ik fal dan daar ook prefentzyn , en
de Gratiën bieden, datfy mede gaan: foo ful-

len wy alle haar wel tot ons oogmerk bren«

gen.

Par, Hoe dat fal afloopenVenus , is nog
onfeker* dog ik minne Helena , het fchynt dae

ik haar al fie , en ik vaar al na Griehjnlant > ik

i ben vreemt in Spma } ik ga metmyn vrouw*

M wederom
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wederom : het is my leed dat ik fulx niet al en
doe.

Vfm. Mint niet eer Paris
, vcor en aleer

het oopdeel is u-k-gefprohen , en verdient heb
dat ik een houwlyk- maakfter ben. Want het

betaamt rïiy$ foo ik- totmyn voornemen van
overwinninge gekomen ben , eenmaaityd te

geven van brüdoft en overwinninge. Cy kont
mi alles, minne, gedaante en bruiloft door de-

len appel koopen.

Par. Maar ik vrecfè dat foo ik het oordeel

over u fal uitgdproken hebben , dat gy my
verlaten Tuit, en vcronagtfëmen.

Ven. Wil ik het- ti dan beëdigen ?

Par. Neen, maar belooft wederom.
Ven. Ik beloofu dan dat ik u ffeleiut tet

een vrouw fal overgeven, en dade met u trek-

ken fal: en dat heel Xlïum by-uefi 131 komen.
Daar fal ik prefen t zyn 3

en u nu alles helpen.

Par. Zult gy ook Cupido, sfmabilitas, op
de G rattenmede brengen ?

Ven. Weeft maar gocts mom, ik fa! ook
Vefiderium en f/ymeneiu met my nemen.

Par. Hier voor geer ik u den appel oyer ,

neemt die daar voor aan.

Luciani Huurlingfn.
Lucianus hefchryft hier de mogelykbeden

van het Hof. Hoefommige haar vrye le-

ven verlatende
, fg zoo ligt tot de hooffe

flavernien geven > en wat gevaar daar in

feekt

)
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[leekt 3 van fluim(IrjkerS) bedriegers en

|

anderefchelmerien.

\AT At fel ik uw al veel feggen lieve vrient ,
V V

van de gene die haar felven ,
om quan-

fuis wat geit te verdienen , % in vreemde lui-

den haar huilen begeven* ten tweeden, die uit

foodanigen oogmerk vrientfehap met de ry

-

,

ken maken , als ik fulke vrientfehap maar een

|

flavernie mag noemen? Ik heb daar al vry veel

!
van te keggen , niet om dat ik fulx door eigen

ondervinding mogt hebben(daar behoede my
de Goden voor, ’t heeft nok foo krap metmy
geweett om dat te beproeven) maar ik heb het

van foodanige , die het my meenigmaa! uit

haar eigen ondervindinge geklaagt hebben .
e

eensdeels van die in fuiken perket Haken 3 en

haar bedroefde flaat beweenden : anderdeels,

warender fommige die als uit een gevangen-

huis kwamen vlugten ,
en vertelden het gene

fy geleden hadden , niet fonder vermaak van

my: ja het verheugden haar, alslynogeens

herdogten,wat ongemakken zy ontvlugt wa-
ren. Defefcheenenmy waardig te zyn , om
tegelooven: om dat zy alle haar heiligheden

(omföotefeggen) cnmyfteriengeleert, en
i van ’t begin tot het einde doorfien hadden.

Defe ben ik noit gewoon al geeuwende en

flapendctehooren, maar ik hoor het als offe

Schip-breuk, of y ts dat buitenhoop behouden
is, vertelden: gelykdiezyn, die in menigte

met gefchoore hoofden in deTempelen wan-
delen, en van groote water»baren , ftorm-
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den , vloeden die hemel-hoog zyn
, Hagen

,

mafleloosheid, gebroken roers, &c. verhalen;

voornamentlyk dat haar Cajior en Pollux ver-

fchynt, (want die behooren tot die Tragedie)

ofdateer een andere God fchieiyk(gelyk de fa-

buien Heggen) Hg vertoont , die boven aan de

fpriet fit,ofaan het roer Haat , en het Schip op
een eenige fagte Hram brengt: en daar komen -

de , allenxkens verbreekt, op dar de menfehen
daar mogen uitklimmen, en dat door een god-

delyk bellier. Zodatzy dan veel dingen byeen

balen ,
dienende tot tegenwoordig gebruik.

Boeze van fommige een Huk geks krygen,foo

datfe niet alleen ongelukkig, maar ook van de

Goden gemint werden. Vorders die tempee-

Hen in haar eigen huifen , enfeergroote vloe-

den van water-golven hebben : hoe fy mee
een Hille zee van lant gefloken waren, en wat
al moejelykheden door het geduuig varen uit-

geflaan hebben, grooten dorH, Schceps-fiek-

te, als zy geduurig nat waren? ofhoeze feer

miferabel op een klip of rotze geraakten , haar

Schip daar tegen aan omflukken Hootede, foo

moedernaakt aan land zwommen , en groot

gebrek leden: als fy dit verhaalden, fcheen

my als ofiy nog al veel dingen door Ichaam-

te verzwegen, en al willens vergaten* Zoo dat

ik uit dees on gene vertellingen welgiflinge

kan maken, wat ellende diergclyke al over

was gekomen.
Ik wil van defe dingen u niet verbergen , lie-

ve TimocUi, om te verhalen. Mydogtdatik
onlangs merkte, dat gy foodanigen leven wil-

der
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det aanvangen. Want doe gy wel eer daar re-

den van voerder, wasser ymant in 'cgcfelfchap

die foo een leven prees : leggende dat fy zeer

gelukkig waren, die de fortuin dienden om
gèmeenlchaptè hebben met dedeftiglteBor-

gers van Roomen : -opwelopgedille groote

rnaaltyden te zyn: en in groote Paleifen te

verkeeren. Ofmet groot vermaak alles door
re reifen, en fómtyts agter over te leggen, (foo

her u behaagt) in de fiede. Door fuiken ge-
meenichap en gemak , daar men haar mede
gegunftigt; werdzy ook op het loon verfot ,

dat geen kleine faak was. Want defe hebben
alles foo men zegt Tonder zajen ofwieden. Als

gy fulke en diergelyke dingen hoordet; merkte
ik dat gy daar als na gaapte met een open
mont

,
gelykals ofgy na eenige fpyle gaapte.

Daarom om dat gy niet fèkers hier na van my
foudet konnen leggen, ofmy uiteilïchen, dar3
als wy u fagen de angel te gelyk met het aas in-

eten, ow niet herriepen; ofeergyfe doorüok-
te , wy die niet tiittrokken

,
of afmaanden *

maar na dat wy ons ophielden, tot dat die

doorgezwolgen en vaft was > wy fagen hoe
die mergewelt getrokken vrierde, zoo dat’er

doe geen hulpe meer kolf zyn; wy waren daar

te vergeefs om te fëhrcijen , dit feg ik, op dar

gyfe noit en kont feggen , welke foo het ge-

schiet is , het niet ten onregten gefegt , nog
konnen van ons niet wederfproken werden ,

waar door wy minder fchynen gefondigt te

hebben , om dat wy fuk eerft niet en hebben
geopenbaard
"

“ M 3 Hoort
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Hoort nu alles vervolgens. Ziet het net fe!fs>

dat het niet open is : blyft niet binnen

,

maar (let veilig en met vermaak van buiten de

kromomgedraaide angel, en dedry-tant hou-

dendedepuntenin de handen, beproevende

die met aan de wangen te leggen. Zoo zy niet

fcherp genoeg zy n, en niet genoeg in en heg-

tem, zoo datfe daar niet en konnen door gaan

,

ten zy datfe grootc vreefelyke wonden maken
die wyd zyn. Houd ons onder de vr.esagtigs

en hongerige armen
:
gaat gy met on verlaagt «

heit vry op de jagt, gelyk een wraat-vogel

Lams in cene tlok hetheele aas doorfwelgt.

Pdc reden lal miiïchien t'eenemaal om
uwentwille gevoert werden. Alhoewel het

niet alleen is van u:l: die Philofophen zyt
,

of

van die, die haar levens-wet met de deugt tfi-

men voegen , maar ook van de Letter-kundi-

ge, Orateuren, Mufikanten, en kort ,
van alle

die met geleertheitomme gaan, en door win-
fte Toeken mede te doen. Maar om dat alle

dingen onder haar gemeen is, en defelfde din-

gen aan alle gebeurt, is het biykelyk dat de

conditie der Philofophen niet trefFeiyker is als

de andere, ja haar gebeuren quader dingen

,

dewyl (y met andere gemeen zyn , foo de

huurders niet waardiger zyn als de andere.

Het zy foo het wil , het vervolg defer vertel -

linge Tal het doen blyken,dc fchult moet meed
©p de dooden aankomen : en dan op die fulx

beftaan , ik hoefniet befchuldigt te werden ,

ten zy de waarheit en de vryheit van ’c fpre-

ken, in 'c vertillen eenige beftraffingen van

nooden
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nooden had. Van’t overige fchuim van voib

als eenige worftelaars ,enbedrevene pluim-

ftrykers, en ander (legt en vuil rapalje, is het

niet waardig te vermanen , want die niet gt-

hoorfamernmen moet het haar ook voor geen

foute rekenen, datfe hare huurders niet en ver-

laten , al hoewel fe van haar veel fmaatheit ly-

den. Zy zyn tot foo een leven gewenden be-

kwaam, en die niet onwaardig. Want fy heb-

ben niets daar fy haar anders toe keeren kon-

nen, of in oeffenen Touwden , ja foo ymant
haar foo een leven onttrok , Touwden zy lui

,

traag en onnut werden. Daarom doen die

geen kwaat of fmaatheit , welke (gciyk men
fegt) eens in de pot pi (Ten. Want tot dtfe

fmaatheit zynfe van \ begin toe afgerigt , en

maken een familie , hare kond is te dragen en

te lyden van ’z gene voorkomt.

Maar over de geleerde ,
daar van ik hadde

beginnen te (preken , ben ik met regt kwalyk

te vreden, foo moet men fyn befte doen , Om
die te herroepen, en in vryhéit te ftellen. My
dunkt dat ik wel fel doen, foo haar eenige tot

defe manier van leven begeven,zoo ik die oor-

faken vernietigè, toornende dat die weinige

bekwaamheden kragten hebben. Op die nu-
niere Tal allé ontfchuMinge benomen werden,

en dien grooten tytèl ,
daar fy haar Vfy willige

flaverny zoeken mede te bedekken,

Zomroige brengén in haar armoede en ge«

brekkelykheit* én meihen dat defe fébüduwe
genoeg is, haar te verontfchüldigen, datfe van

zelveri tot foo een leven vervallen zyn: en

M 4 sneinen
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meincn alles wel te zyn , als zy zeggen , dat
iiaardie daat te vergeven is, om datfe dat moe-
jeiyk leven, te weten, de armoede, zogtente
©ntgaan. Daar na hebben fy Theognis feer
veerdjg in de mom, wat menich fterfc'er door
armoede

, en zooder yts verfchrikkelyx de
flegte voeten vefciert hebben. Zox) ik zag dat
doorfoo een leven de armoede waarlyk ont-
vloden wierde

,
foo zouw ik met haar in h

o

grooren difpuit niet treden , om na de vryheit
ïe tragten ,cn ibo zy diergelyk ontfangcn, ge-
lykalsde fpyzevande Heken, (volgens den
voortreffelyken Orateur) hoe konnen fy

i'ontvlieden
, da arze haar kwalyk in fchynen

beraaddaagt te hebben ? want fy blyven altyd
in defelvc liiat : Altydzynfe arm, altyd heb-
ben zy gebrek : zy leggen niet op, zy bewaren
rdet : maar al wat’er gegeven wert, wortzoo
reenemaal geconfumeert , als het gegeven is.

soogewonnen, zoo verteert; ja fQodarag,dat
he: tot het gebruik nog niet genoeg is." Het
zeade beter zyn, dat fulke oorzaken niet ver-

fonnen wierden,om de armoede te behouden
en te voeden, en daar toe alleen behulpig zyn,
maar die defelve ook t'eenemaal verdreven.

Miflchien wilde gy dat feggen Theognis
, ik

zal in de diepe zee gaan, en van de rotlc boven
neder fpringen. Zoo y mant altyd arm en ge-
brekkelyk is, en altyd om huur dient , en daar
doordearmoede zoekt te ontgaan : ik fieniet
hoe het gefchieden kan , dat hy fig zelven niet

enlchyntte bedriegen. Andere leggen we-
derom, dat fy de armoede niet en yrcefen, zoo

v zy
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!

zy maar gelyk andere menfchen, door arbeid

i
den aan de koft komen , maar nu ( ais haar li-

chaam, >czy door ouwderdora of(lekten, af-

;

gefloofc is) komen zyder makkeiyker aan ,

om loon te verdienen. Laat ons eens den of

i zy de waarheit alfeggen 5
of zy al verligting

! krygen, door ?
t gene haar gegeven wert; en

of haar dat geen grooten arbeit kofh Want

1

dat moet door beloften gehaalt werdeti, wan-

!
neer men fonder arbeiden ofzweten, fynge-

;

reed geltkrygt. Maar hoe verre dit van de

waarheit is , en hoe waardig dit felve is,

kan niet gefegt werden: diergelyken een arbeit

en zweet om in diervoegen de koft te foeken 3

zoo dat de gefbntheit hier ver te kort fchisr 3

want fy dagelyx hondertderlei dingen te ba-

llieren hebben, waar door fy haar lighaam af-

matten en moede maken. Maar dit fuilen wy
op fyn plaats feggen, als wy dpandere onge-

makken verhalen*

Voor tegenwoordig fuilen wy handelen *

van die (eggen, datfe door die oorlake haar toe

I

llavernie begeven, en daar de waarheit aan

- fpeuren. Zoo is dan overig die oorfoak te ver-

halen, welke omdat fy waaragcig is, wert zy

mee ft van haar gezwegen: te weten, datfe

door vermaak aangeprikkeltzyn, dat over ful-

kegroote hope haar in de famiiien derryken

begeven
,
haar verwonderende over zoo een

overvloed van gout en fllvcr : en dat fy dg ge-

lukkig agten , over zulke maaltyden ,
en deli-

caat leven :hopende dat’er een fyd fal komen,

dat niemant haar verbieden fal gowt te drin -

ken. M f ~Dk
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Dit is het dat haar daar toe beweegt, en van
vrygeborene Haven, maakt, niechet gebruik
van nootHikelyke dingen als zy voorwenden

:

maar de begeerte tot dingen die niet nootfake -

lyk zyn
, en de verwondering^ over fulke

groote fchattcn. Want zommige loofe min-
naars, zulke arme minnaars aannemen , en
haar walgelyk aanlokken

, om van haar gdla-
dig gemint en gedient te werden : vorders uit
de vrugt van de minne geven zy haar niet eens
een kus. Want

fy weten, als ij haar ge-
noegte gehad hebben, dat de minne moet ge-
broken werden. Daarom houden fy de min-
waar altyd op , vredendedatde wanhope den
hevigen yver mogt verminderen, foo die min-
mar van haar mogt vervreemt werden. Daar-
om lagchen zy hem toe , beloven hem altyd ,

op dat zy altyd fouden voldoende en dankbaar
zyn: en willen altyd groote kollen doen tot
beide die onvoorfïgrig en out werden, haar
ouderdom verby is gegaan,d’eene om te min-
nen, en d'ander om te geven : waar door dele
beide inhaar leven anders niet en hebben uit-
geregt dan enkel hoopen. Zoo datfe door yver
tot de welluften alles fouden verdragen

; fulx
is haar nog foo kwalyk niet af te nemen :

want men kan het eenigfins toegeven
, dat

ymant daar vermaak in fchepr, en die overal
foektop te fpcuren , omdie tegenieten: al-
hoewel het Haafagtig en kwalyk gedaan is, foo
men Hg u it die oorfake , onder een andermans
gebied begeeft: om dat de wellu ft, die men uit
een vrygeboren aart gevoelt,veel aangenamer

is,
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is, als die, welke men door verlies van vryheit

agtervolgen moet.

Kt kon men haar ook wel op een ander

manier vergeven ,
foo zy liet maar verkrygen.

Maar alleenig op hope van weltuften fulke

moejelykheden uit te haan, dunkt my zeer

begekkelyk , voornamentlyk daarfe fien dat

heteenfekcre baarb'ykelyke en onuitvkigte-

lyke arbeit is : vorders daar zy op hopen , is

cindelyk anders niet dan welluft, die in lange

niet kan verkregen werden ,
enk is niet waar -

fchynelyk dat fy oit fouw verkregen werden ,

wanneer ymant de fake maar wel overweegt.

Maar de makkers van Ulijfes , wanneer fy de

loetcLotus geproeft hadden,verzuimden zy de

re ft
, en door het tegenwoordige vermaak ver-

leid zynde, veragtende eerlyke dingen, foo dat

de vergetelheit van feerïyke dingen niet ge*

heely k met de redenen twillede : te weten, als

haar gemoed door dit vermaak befet was.

Maar foo eenig honger-brok by een amfcr

ftontdiede Lotus ar, en daar van niets mede
deelde., en dat alleenig uit hope , dathygc*

loofde hem ook wat van de L$tm foude

toegereikt werden: laat hem daar eens in die

manieren liaan , vergetende alle betamely k-

heit, lieve God, hoe belagchelyk fou dat zyn,

k is een Flomerifcbe roede waardig. Derhal-

ven die defe tot de gemeenfehap der rulle

brengen, door welkers aanmaninge fy zulx

dosn,k
4
zy tot wat dingen zy haar laren gebrui-

ken , defe zyn die byna ge!y k, ten ware fy lei-

den dat een fake daar toe beweegde, te wete h
,

M 6 " de
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dc roem , cm met zulke voordeftige mannen
om te gaan. Want daar zynder die zuix voor

een groote fake agten , en meinen boven de
burgers verheven tezyn.

Wat my aangaat, ik fbuwde weigerig zyn

om alleenig met de Koning van Perfion te

eten, en by hem te zyn, zoo ik daar geen pro-

fyten afen kreeg. Dewyl dan de oorfaak van

foo een leven foodanig is, wel aan , laat ons

eens by onsfelven overdenken,wat fy al lyden

moeten, eer fy daar toe konnen komen : ten

tweeden, wat fy al moeten lyden als fy tot foo

een leven gekomen zyn : eindelyk wat uit-

gang defe Comedis heeft. Want fy en konnen
dat niet feggen , alhoewel die mogelyk zyn

,

nogtans konnen fy ligt aangewent werden

,

en dat daar weinig arbeits toe van ncoden is:

wilt gy vergenoegt zyn , fullen u daar na alle

dingen ligt vallen. Ja het is nootfakelyk dat gy
vooreerft foo wat onder en boven loopt

,

morgens vroeg opgeftaan zynde, geduurig

aan de deure zy t, op dat gy volhart , wanneer

gy buiten geftooten werd , en de deur voor

'i hooft krygt, als gy fomtyds kwalyk en onbe*

hoorlyk fchynt tezyn , als gy n den kwalyk
piepende deurwaarderen de Lyhi^c woorde-

naar onderworpen hebt, en alsgy de herden-

kinge van uwe naam foekt met geit te koopca.
Ookmoet gy u kleédea boven u ftaat en

vermogen , na waardigheit van die perfoon

,

by wiegy foekt te leven
: gy moet een kolouc

uitkiefen , die hem beft behaagt , daar hy fjg

niet over fteurn Daar na is heuioodig dat gy
hem
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hemneerftigagtervolgt, ofgaas liever wat
vooraan, zoo gy van de lakkeien voortgeftoo-

ten wert 3 en maakt lbo met haar den pompe
grooter, de eerfte dagen £al hy u onderwykn
niet hen. Zoo u dan defe zaak wel gelukt a

dat hy u aanfiet cn eens ontbied 3 en fegt
,
hoe

het komt dat gy hem zoo voor \ gefigt komt

;

daar hebjet dan , daar breekt u van angft

het zweet uit 3 dan drajen u de oogen in de
kop, dan befpottendeomftandersuwe klein*

hertighertigheit en perplexiteit. Waar door

menigmaals gebeurt 3 dat gy moet antwoor-
den wie de Koning van de ^chivsn geweefl

zy , dat gy dan fegt datfeduifent Schepen ge-

had hebben.
Zooder nu een ige gemanierde byzyn 3 die

noemen het een befchaamtheit : de ongema-
nierde feggen dat het een vreésagtigheit is : de

onvrome een onwetentheit. Soo gcfchiet het3

wanneer gy defe teere vriendeiykhei: van

den rykaartbeproefr hebt* dat gy weggaande p

11 eigen zwakheit verfoeit. Vorders als gy
daar etnige nagten niet van hebt konnen fla-

pen 3 veel bloedige dagen hebt doorgebragt 5

en dat nog niet , eilaas! om den Helena
%

nog om de Pergummen van Primnt 3 maar
om de winüc van vyf halve bras-penningee,

Zooder nu een creurfpeeligen God u koomt te

helpen : is'er dat overig, dat men 11 onderfoekt

ofgy ook Letterkundig zyt. De(e ondtrtat-

tlngeis voorde rykaart niet onvermakelyk
3

want hy ondertuffehengeprefen
, en geluk-

kig geagt wert. Ondertuflen fchy-nt het 11 een

M 7 flryd



2 7 3 L U C I A N I

ftryd tufTchen zie! en leven tezyn: om dat u
onderwyien in de fïn komt , en dat wel te

regt , dat de tyd louw komen , dat u niemant
andersfoudeadmitteren, foogy eerft van de-

len verworpen fchcent. OndertufTchen zyc

gy metduifèmderleibekommerniflen bevan-

gen , terwyl gy diegene benyd , die te gelyk

met u onderzogt worden.
Neemt ccns, dat’er meer zyn die ook fuiken

fortuine foeken als gy : en dat gy u felfs fchynt

niet wonderlyk wel geantwoort te hebben

,

en gy dan vol hoop en vreefe zynde , fiec

gy hem al aan: foo hy nu niet voor goet keurt

dat gy geantwoort hebt 3 is ’t met u gedaan.

Zoo hy nu al grynende en leggende u ver-

hoort, wert gy verblyd, en hebt goeden hoop.

’t Is ondertufïchen te gelooven dader zyn die

u tegen gaan 9 en andere in uplaacfe willen

flellen. Defe leggen u fooheimelyk, als van

terzyden, lagen. Canfuierecrt nu eens, wat
een laak het zy, dat men een man meteen
laagneerhangende baart , en grys hair fil exa-

mineren, ofhy wat goets geleert heeft $ fbm-

migefeggen dat gy dan wat kond , andere feg-

gen weer van niet.Men verneemt dan neerlïig

naar u voorig leven , handel en wandel. Zoo
daar dan eenig Borger ofGebuure zy,die u om
defe of gene kleine oorfake befehuldigt , dat

gy zyt een overfbeelder of diergelyke :

defe is dan , volgens het oude fpreck-woort

,

een geloofwaardige getuige. Zoo zy nu alle

goet van u (preken, fchynen (y fufpeÓ en door

gek omgekogc tezyn. Alles dient daar voor-

fpoedig



HuüRL INGEN. 279

fpoedig te gaan
,
op dac

?
er niets en zy dat u te-

gen ihat: anders foud gy daar noit toe geraken.

Wel laat nu al eens 11 alles na den fin gegaan
zyn , en de fortuin heeft 11 gelukkelyk go-
dsent, en hy heeft uwe kennifle voorgoet ge-
keurt : dat dan fyn voorname vrienden, die hy
meel! geloofgeeft, hem daar niet toe afraden:

en fyn vrouw fulx dan ook wel aanftaat.

Ofdat de Hof-meefter of dilpenfier daar yts

tegen heeft. Of dat ymant u levens manier
benyd; dan gaat alles voor de wint, en beloven
wondere dingen. Dan zyt gy het hoekje bo-
ven gezeik, 6 gelukkige man! gy (yt gekroonc
met den Olympifchen hemel, ofhet fchynt dat

gy haar BabyUrnen overwonnen hebt, en het
Slot van Sarden met gewelt hebt ingenomen 9

gy hebt dan alles in overvloed , en gy fult de
hennen melken, ’t Isnuredeiyk,datgy fom-
tyds preemien ontfangt, die feer groot zyn, en
met foo een arbeit overeen komen,op dat uwe
kroon niet zy van eenige groente alleen , op
dat'cr geenveragtelyk loon fchynt voorheen
te gaan > en die bekwamelyk tot fyn ge-
bruiken fonder moeite betaalt werde, op dat

u geen kleine eere buiten de ordinare trant

van dienaars en gefchiede.

Vorders dat gy u gemakkelyk houd van alfe

arbeid, leen , loepen , waken , &c. en gelyk
de menfehen gemeenelyk wenfehen , dat fy

met uitgeftrekte voeten flaapen,en violen laat

forgen , en dat gy niet anders cn doet dan daar

gy om aangenaam zvt : alfoo behoorde het te

gefchieden XiwQcles, Dat men geen grootc
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lafthoefde te dragen , foo ymant dusdanigen

ok op fyn hals wride leggen, het moed ligc

zyn , en niet fwaar te dragen, en dat het mee-
lieismetgoatbefireken

,
dog hetis’er heel

anders gelegen, ja foodanigvind men het nier.

Want in 't midden van foo een leven gefchie-

den duifentderlei dingen , die van een vryge-

boren perfoon niet te dragen zyn. Welke
dingen als gy die hoort , en eens van vooren

aan overweegt, ofymant fulx verdragen kan,

die met de geicertheit niet een fier te doen
heeft.

Ik (al een begin maken , foo het u belieft

,

en dat van de cerfte maaltyd , van welke het

billyk is eerfl te beginnen. Vooreerft is’er

ymant die u gebied aan de maaltyd te naderen,

welk dikwyls van eenfiyve en ftutirekncgt

gefchiet : in welkers gunfie gy foektte komen,
diegy dan om niet onhebbelyk te fchynengen

minfteamettwee a drie fchellingen de han-

|

den moet doppen. Ondcrtuffchenveinft hy

fig,*feggende, pakt u hier van daan, wat heb ik

met u te doen? Dan doet hy daar by , excufccr

my. Eindely k beraad hy fig, en gehoorfaamr,

(perrende ondercufïchen de mond agter u wyd
open , Gy gaat onderwylen met u fyne, nette

gepronkte kleeren, gewaflehen zynde , fit-

ten i u dan zulx bekommerende dat gy niet

vooreen ander aangaat: want fulx fouw op

fyn boerfch zyn
,
gelyk , wanneer mee op het

faacdekomt, aanfienefyker is Derhalven fult

gy de tyd waarnemen om foo in
;
c midden te

komen: want dan wer: gy op fyn trefFclykft

omfangen
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1

ontfangen en vcrwellekomt. Dan leid 11

ymant by de hand , en gelieft u aan re fetten ,

|

een weinig boven dc ryke, byna onder twee

ouwde goede vrienden.

Gy moet u dan foo wat verwonderen , als

of gy in luplters tempel kwaamt,agtnemen'

de op die duigen die daar ondertuifchen ge-

fchieden, alsoffe u nieuw en ongehoortfehe-

nen. Ondertuflchen-Iieeft de familie het oog

op 11 , en al die daar tegenwoordig zyn , fien

wat gy doet. Terwylen neemt den rykert

ook een oog op u, en geeft (yn dienft-knegten

la ft, datfe u gade liaan, hoe gy 11 tegea de kin-

deren draagt, en ook tegen de vrouw , ofgyfe

fomtyds eens van teffyden aanfiet. De andere

gaften dan, fo ras ais fy fien uwe boerfe genia-

niertheden , (yn zy daar over verwondert , en

belngchcn uheimeiyk, gillende dat gy by nie-

niant veel te vaoren avontmaal gehouden

hebt, en u wat nieuws fchynt dat men u een

fchoonfervee leit. Dan fal u door fchaam-

te het zweet tritbarften ; als gy eens

dorft hebt, derft gy geen drinken eifichcnjom

niet te fchynen een dronkaart te zyn : en foo-

der verfcheide geregten na malkander opge-

diftzyn, weet gy niet welk gy eerft oflaatfl

fait aantaften. Zoo is \ dan noodig dat gy al-

j

tydopdenaaft-üctendegebuurenfieto cn die

navolgende, leert gy de manier en order van

maaltyden. Anders fit gy daar angftig en

twyffelagrig , verftompt zynde over 't gene

men daar doet. Onderwylen verwondert gy
over degelukkigheit van dien rykaart *

dat hy
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foo veel lekkernien ,
gotiwt , en elpenbeen

heeft. Dan foo beweent gy u ongeluk , daar

gy niet met allen zyt
,

gelooft gy nogtans te

leven.

Zomtyds komt u in den (in, dat gy nog wel

een gewend leven fuit krygen
,
wanneer gy

al die lekkernien fult genieten 3 en van alles

Heer en Meeher zyn. Dan meint gy altyd

wel Vaften-avond te houden. Ook belooft

gy aan die (choone Jongelingen die u voor-

dienen
,
en al ftilfwygens toelagchen , hier na

een beter leven : foo dat gy niet op en houd
altyd de versjes van Homertts in de mond te

hebben. Het moet met euvelgenomen werden ,

dat bet bloejend Trojen , en den gewap enden

Danaij onder bet beleid van Mars \ware laden

dragen
> om eengelukte verwerven.

Onderwylen noodigt men malkanderen
om te drinken : en men eifclit een grooter

kroes die u voor gedronken wt* Kien noemt
u dan Meeder^offoo wat anders. Als gy dan
de beker aangenomen hebt

,
weet gy door u

boersheit niet wat gy daar op moet antwoor-
den, dan foo fchynt gy een Mofofeen Boer te

zyn. Vorders veroorlaakt defe voorbrenginge

een feer grooten haat onder veel van d ouwde
vrienden, van welke fomrnige al over lange in

de krop haakt, dat foo ras alsgy in kwaamt,gy
boven haar geftelt wiert,die voor u fo lange ja -

ren algellaaft hadden. Alfo (preken fy dan van
u: feggende , dat ongeluk moed ons nog over-

komen,dat wy mindeF geagt werden,als dienu

eerh in de familie zyn aangenomen ,
en de

Stadt
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Stade Komen is alleen open voor de Grieken ,

wat hebben fy meer dat fy boven ons moeten

gaarP brengen fy eenig wonderlyk profyt by ,

claarfe foo wat mifere woorden (preken ? een

ander fegt weer: faagt gy wel hoeveel hy

dronk > hoevratigengulfig washy ? hoe oi -

befchoft f wat een honger-brok ,
dienoitfyn

balg metwittebroot verla-Ügt heeft, veel min-

der met vogelen van Mumidïen , of Phafan-

ten ? hy heeft fe by na met been en al opgege-

ten. Vorders feit de derde* wel gekken* eerder

vyf dagen verby zyn gegaan , ftl hy niet meer

zyn als wy. Want men doet hem nu foo wat

vrientfehap , en wort geiyk de nieuwe fchoe-

nen, in waarde gehouden. Maar als men daar

alreets dikwyls mede heeft gegaan* en van het

flyk vuil gemaakt zyn ,
dan fmyt menfe maar

onder een bed-ftedc * en werden dan vol van

weeg-luifcn , als wy. Zulke en diergelyke

dingen roemen zy dan van u * waar van fom-

mige dan aangehitft werden, om u te lalleren

en aan te dragen: dtt heete gaft-maal heeft

dan de rnont van u vol , en fpreken geduurig

van u.

Gy ondertufTchen ,
drinkt door u onbe-

fchoftheic en ongewoonte , meer als gy laden

kunt, en dat van die dunne fcherpewyn , die

u daar na buik-pyne bybrengt : het betaamt u

ook niet voor andere van ’c gefelfchap weg te

gaan, nog ook is ’c niet veilig re blijven 3
te -

wylen drinkt men nog al een lange tyd,

want d'eenc praat houd de andere op, en daar

ralt in ’t gefelfchap altyt wat nieuws te zien

,

(want
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(.vanthy foeknnve ganfche fortuine te ico-

nen) foo wert gy onderwylen wakker gepy-

nigr, *c Is dan u niet geoorlofc te ften wat 'er

gedaan wert , of te hooren foo eenige van de

jongelingen fingt 3
ofop de cither fpeelt

;
nog-

lans foo pry ft gy het tegen u dank. Wyderr,
foo wenft gy wel , dat 'er een aard-bevinge

kwam 5 diedan'e heele fpel dede Üil ftaan,

ofdat men elders bram, brant riep : w aar door

dit gefeifchap van een gefcheurt wierdê.

Hier hebje dan, lieve vrient , die eerfte ver-

makelyke maaltyt ,

?
t welk my foo aangenaam

niet en isj-dan eujenen wit fout met vrijer her-

ten te eten, als men begeert en luft. Nu
zwyg ik nog die fuure oprifpingen die daar op
volgen , en het braken des nagrs. Des ogtens

maaktgy dan een verdrag hoe vee! gy fulc win-

nen 3 en op wat jaar-gety gy fuikx Lult ontfan-

gen. Als menu ontboden heeft, fegt men
i! , dat gv gaat fitten , dan zyn daar twee of

dry vrienden tegenwoord ig,en beginnen aldus

te lpreken : \Vat onfe middelen zyn , hebt gy
nu ten naaften by konnen fien; wy hebben

geon hovaardy daar in, maar alles is mode-
rnat cngemeen op fyn burgers. Ik wil dar gy
denkt , datwy alles gemeen hebben; want
het foude belaggelyk zyn , dat ik u myn befte

bezit , te weten , myn leven , en ook myn kin-

deren (foo gyfe moge onderwyfen) toever-

t rouwde , dat ik u niet foude maken Heer en
beftttervan al myn goederen , nevens my.

Vorders , als men nu een zeker loon fal be-

palen
, ik fte , legt hy , dat gy eerlyk van har-

ten
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ten zytj en met weinig te vreden, cn ik verfta,

dat het u niet en is te doen , dat gy u felfs in

onfe familie begeeft om eenig loon te gewin-

nen 3 maar elders anders om , te weten, om
onfe weldaden ofeere die u gefchict

,evenwel

moet gy yts fekers eifichen. Zegt ons foo

veel als u goet dunkt
, gy kont u wat regulec-

ren , lieve vrient, na degefchenkendiegy op
de Hoogtyden van ons ontfangen fult. Wy
willen daar niet karig op wefen , alhoo
wel wy dat in de huure niet en begrypen. Gy
weet hier veel occafien zyn van vervallen

,

daarom moet gy des te moderater u loon-

|
fchatten; daar en boven, gy Geloerde, behoort

I

het geld niet te agten.

Dewyl hy dit fegt, maakt hy u metver-

fcheiue hope wankelende, fagt en handelbaar.

Hy ondertuflehen , die tevoren van talenten

en duifende hukken van geks droomden, hce-

le akkers en familien
»

gevoelt nu by u felven
hilfvvygende de manfyn zuinigheit en fpaar-

faamheit; de belofte nogtans dielagtu toe:

Voornamentlyk , dat u alles gemeen fal zyn

.

dan foo neemt gy dat aan voor vah behoren
$

fulke woorden niet vergaande, welke van het

opperhe der lippen voortkomen , en niet uit

des herten gront. Onderwylen weigert gy
f.aix door fchaamte te bepalen, dan fo begeert

hy dat ook niet te doen : vorders gebied hy
een uit de tegenwoordige vrienden , dat hy
hg helle als goede man over die lake, en
een bekwaam folamopgeefr , dieniet te veel

befwaart p want hy meer lallen te dragen

heeft ?
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heeft, foo hier als elders in , ook fielt hy het

loon loodanjg, dat het voor den betaalder be-

tamelykzy. Enditout mannetjeri isdandik-

wyls metdefen rykaartvan kintsbeen op het

plu imfiryken opgekweekt: wel fegthy dan,
hebje daar wat regen , die de gelukkigfte zy t

van de geheele fiad , die u eerfi te beurte ge-

vallen is , daar wel duifent jammerlyk nafnak-

ken, te weten, dat gy met defen man getneen-

fchap hebt? en gemcene Huis-goden viert?

datgy in een van de voornaamfie familien

van Bjmen genomen wert'dat gaat de rykdom
van Crtfus , en de fchatten van Midai ver te

boven, foo gy maar kont fed igzyn.

Ik weet verfcheide mannen van groote

mam, welke tragteden,alhoewel hun yts van

fèlver foude gegeven werden,alleenig uit cere

met hem wilden leven, om met hem enfyn

vrienden familiaar te zyn.Daarom ik weetniet

op wat wyfe ik u geluk fal melden , die tot fo

een geluk raakt, daar nog folaristoe gegeven

wert. My dunkt dat het genoeg is, foo gy niet

onbeleeft en zyt,dat gy fo veel aan neemt. En
met eenen fegt hy een klein fommetjen , cn

dat op hope van verval : en dat moctgy ten

beflen nemen. Gy kont het niet ont vlieden

,

daar gy in het net bent. Gy neemt dan den

toom,al mompelende en fimulerende,hen in

’c eerfi niet veel tegen gaande : gy moet dan

ligt volgen , om dat hy u niet grootelyx en

perft, nog verbint , tot gy hem allenxkens

gewoon wert.

De luiden die dan daarbuiten woonen, die
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verwonderen haar over 11 geluk , datfe 11 den

binnen de traliën verkeeren , en dat gy daar

onbefchroorntuit en ingaat , en datgy c'eene-

I

maal een huis*genoot zyt van foo veel goedc-

i ren en lekkernien. Zelfs en kontgy niet den,

|

waarom fy 11 foo gelukkig agten ,
ten zy dat

I gy u fclfs bedriegt en verblyd zyt , meinende

datgy een beter le ven te verwagten hebt. Het
gefehict ondertudchen anders als gy hoopte 9

en gelyk het fpreek-woort (egt, het betert als

fuur bierop de tap, d'cenedag is flegter als de

ander. Dan begint gy als tufïchen ligt en don-

! kerte den dat die goude koppen , niet anders

I

waren als vergulde deden : cn dat den arbeid

zwaar, wreet, onvredelyk en gedumigis.

i|

Maar- wiezyn die, itilr gy my ruideh ie

n

j

vragen. Ik kan't niet des, fegt hy, wat in defe

;

gemeenfehapioofwaar valt, ik verita die ge*

wiguge en ondragelyke dingen niet. Hoo rt

dan, goede man , conddereert niet alleen de
mogelykheit der ftke , maar de leelikheit, deg-

tigheit , en voornamentlyk de flaafagtigheir.

Denkt eerd, datgy nieten fultfchyncn een
vvygebooren te syn. Gy moet weten , dat gy
uw afkomft, vrygeboorenheis, en ouders voor

de Dorpen moet laten , eer gy in huis treed.

Want de vrygeboremheit is weigerig met u te

gaan, wanneer gy u totfooeen degten en ge-

ringen leven begeeft. Derhalven zyt gy een

daar (alhoewel gy die naam niet geerne

hoort) een fiaaffeg ik , moet gy tegen wil en
dankwerden: niet een mans daaf, maar van

verfcheideMceftcrs, gy zyt gedwongen van
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denogtenttot den avont met een krommen
hals flaafagtig werk te doen , en dat om een
kleen gering loon. Ik doe daar nog by, dat

gy noic en (irlt genoeg doen , nog u Heer be-
hagen, gy fult van hem weinig geagt werden ,

om dacgy niet van jonx aan gewoon zyt te

flaven , maar dat al te laatgeleert hebt , en al

te out waart.

Gy fulc u dan wel verfoejen, alsgy u voorig

v-ry leven eens overdenkt , dan wilt gy tcgen-

ilreven en tegengaan , waar door gy maakt
datudeflaverny nog moejelyker valt. Ten
zy gy meinde dat u genoeg was tot een vry le-

ven, datgynietenzytgeoooren uit Vyrrhia

of Zopyrion : of dat gy niet door een roeper

vcrkogc zyt, gelyk een (laaf in Bithynien .

Als het dan nieuwe maan is, lieve man ,

fhat gy onder de Pyrrhien en Zopyriomn met
uitgeürekte handen als de andere flaven , dan
ontfangtgyfoo veel men u dan geeft : dat is

dan de verkoopinge. Want daar is geen roe-

per noodig , daar ymant fyn eigen roeper is

,

en die fig zelfs vrywillig al van lange tyd aan

een Heer geprefenteert heeft*

Wel aan dan nu gy vlegel
,
(waarom fa! ik

zulx niet zeggen , voernamentiyk tegen die

,

welke flg voor een Philofooph uitgeeft) foo

eenig Zee-rover u in het varen neemt , ofeen

Roveruwinflavernien brengt, foo beklaagt

gy u fclvcn > als een kwade fortuine gekregen

te hebben: of foo ymant de handen aan u flaat,

en in flavernie verfekert, gy fouwt u op de

wetten beroepen 5
alles verdroegt gy, alles

. deed
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deed gy , cn gy foud roepen help Mcnfchen' ,

help God. Als gy nu foo lange tyds om wei-
nig huur gedient hebt, foois het tyd, al is

!

't dat gy een (laafgeworden waart, na de vry-

heittetragtcn , met u deugt en wysheit van
felfs verkogt zynde. Niet vreefende alle die

dingen die van dien voortreffelyken Plato p
Qhryppptts en rifioteUs getwi ft-reden

c

werden: wanneer fy de vryheit pryfen, en de
flavernien haten : fchaamtgyu niet, als gy
onder die gekogte flaven en pluim-ftrykers

verkeert, datmenu haar gelykfal agten. Als

gy na foo een grooten hoop ^omeimn alleenig

met een vreemde mantel verkeert , enalsgy
kwaat toornt en Barbarifck (preekt : daaren-
boven als gy rumoeragtigc gaficryen houd,
daar een hoope volk is , daar fommige ge-
meenelyk opgegaan volk zyn, andere weder-
om kwaatdoenders. Onder die pryft gy hate-
lyk

: gy drinkt te veel» 's Ogtens, als het
klokje luid,word gy opgewekt,die zoete flaap

onderwylcn uit de oogen vryvende , loopt gy
ook eens boven , en dan eens onder , heg
verdroogde flyk hangt u dan nog om de
fchenen, hebt gy dan foo een gebrek van box-
boonen, en wilde moes-kruiden? was’e^man-
gel van kout vlietent fontein-water, dat gy
door defperaatheit daar toe kwaamt ? dac
meinikniet: het is openbaar genoeg, "dat gy
niet door gebrek van kout water, ofbox-boo-
nen daar toe vervallen zyt $ maarom het ban-
quet, toefpyfcn en liefblyk-riekende wynen 2

daar zyt gy foo graag ïia als een Snoek , cn
N daarom
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daarom is met regt uw de angel in de keel bly-

ven (teken. Zoo hebt gy dan voor tegenwoor-

dig die ongeregeldheden en weldaden voor u

keel. Gelykeen Aap die met fyn hals aan den

boom gebonden is 3 welke yder een tot een

fpot is
: gy hebt nu overvloet van lekkernien ,

daar gy u altyd met vygen kondet meften :

vordersuwvryheiten vrygeboren aart zyt gy
met u vrienden en gebroeders kwyt 3 men
denkt daar niet meer om.

Dat was nog te verdragen, foo u leven met

defe fchandelykheit gemeenfehap hadde , dat

u van een vrygeboren een (laaf fchynt te ma-

ken : en dat tot geen arbeid by en kwam , die

met defc vuile ftavernie overeen kwamen.

Ziet ecns 3
ofhet gene u belaft wert,Iigter is als

gene dat men Drom o o^Tibias belaft, want
de geleerthek (door welkers begeerten hy

veinsde dat hy u in fyn familie aannam) agt

hy van kleine waardie. Wat gemeenfehap;

(zegt men) heefteen Ezel met de Lier? Ziet

gy niet hoe gedwee zy gemaakt werden, door

te groeten begeerte van FFotnerifche wys-

heit, ofdoor te groote aanficnlykheit van

Dmojlhenes , ofdoor de groote PUtomfchv

hoogmoedigheit ? zoo men uit de luiden haar

herte het gout , zilver, en diergelyke zorgen,

boent, zoo is'er anders niet overig .als hover-

dy, vrouwagtigheit, dertelheit, brootdron-

kenheit , wreetheit , onervarentheit. En tot

diergelyke faken zytgy niet van noode. Maau
om dat gy een lange Üaart hebt

,
van de kinne

neerhangende , om dat u aanfigt wat venera-
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beis en aanfienlyx fchynt in te houden, en om
dat gy tamelyk met een griex manteltjen ge-

bleet zy t, zoo weten zy alle dat gy een Letter-

geieerdezy t, ofeen Redenaar, ofeenPhiio-

fooph: zoomeint hy dan dat het cierlyk is,

dat
?erfooeen onder fyn gevolg vermengt is.

Zoo gefchiet het dan, dat men meint dat hy in

de Griexfe tale ftudeert , en hg in alle andere

gcleertheden oefFent. Dus lyd het gevaar,

goede man , datgy nietgehuurr en zytomu
wonderlykekonltenjdanwelom u baart, en
de rok: is dan betamelyk dat gy altyd by
hemgefien wert, datgynoit en manqueert^
maar dat gy

?
s ogtens vroeg uit u bedde opftaat,

en 11 ten toone Helt , foo dat gy altyd een va ft

man in u order moet wefen. Volders fal hy
aan u fomwyl eens de handeri haan, en fal

metu fpotten van \ gene hem dan zoo in den
hnvalt. toonende aldus aan de voorby gaan-
de, dathy op de weg geen tyd laat verloren

gaan, om de goede Letteren te leeren. En dat

hy de ledige tyd, in het wandelen , in eenige

brave dingen foekt te hefteden. Gy armen
bloet, moet ondertuflehen, dan eens loopen 9

dan eens voetje voor voetje , dan eens klim-

mend, dan eens dalend , (want gy weet dat

de Stad foo is) al voort , zwetende en hygen-
de na u adem. Ondertuffchen als hy een 4

'

vriend gaat fpreken ,
foo is’er dikwyfs geen

plaatfe voor uom wat te ruften, dan neemt gy
een boek al ftaande in de hant, om de tyd wat
te verkorten.

Ak u dan de nagt overvalt
3 hongerig en

N 2 dorftig
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dorftigzynde, ongehavent, foo gaat gy bui-

tens tyds ten middernagt aan de tafel , foo dat

uw woord voor dietyduitis , want gy dan

van niemant hoeft geilen te werden. Maar

fooder weer ymant vreemts komt , moetgy
tcrllont agter u Heer haan. Derhalvcn moet

gy elders in een afgefchooven hoek eten , al-

leenig , maar een getuigen en een toefiender

z ynde van ’t gene opgedilcht weit , en als een

hont de beenen knagen , of foo het gebeuren

mag, een verdroogt keesjesbladen blad , daar

het andere ingerolt is 5 ’t welk foo het van dc

andere, die mccu eten, niet gewilt is , zoo eet

gy dat voor klok-fpys.

Hoort nu eens d’andere foort van fmaat.

Wel , fooder eens een ei voor u alleen opge-

ichafc wierde? Want het en komt nietaltyd

te pafle , dat gy geduurig zulke fpyfc eet

als de gaften : dat foude een onbelecftheit

cn onwetentheitvan u welen. Men zet u ook

fulkc vette en fappige vogels niet voor als men
den rykaart doet, maar een halfkieken, ofeen

oude , verdroogde cn onfmakclyke duif,

’t welk maar fmaat cn gekfeheeren metu is.

’t Gebeurt al dikmaals dat foo gy eensom Her,

dat’cr geen Dienaar is , welke, 'c geen op de

tafel gefet is , weder afneemt , en wat anders

voorlat, en u in de oor luihert,feggende » wy
houden het met u. Zooder een zwanger Ver-

ken of een Hert open gefneden wert , zoo
hoorde gy een voorfnyder te hebben die u op
alle manieren gedienftig is , maar gy moet te

vreden zyn met foo een deel als Promtthcut

aan
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aan Inpiter gaf, te weten 3 wat vet over de
bonken.

Want die boven u aanfit , is by de jfchotel

,

foo lange tot hyder af walgr, en dan gaatfe

fecr ras u neus verby : wat vrygeboren menfeh
fouw zulx konnen lyden , die maar foo veel

gal hadde als het Hert heeft? Dal vergeet ik

nog te feggen , daer de andere lieffely ke

oude wyn drinken , daar gy maar een flegte

drabbige krygt. Gy maakt dat gy altyd uit

goude en ziïvcre bekers drinkt , op dat de
koletir geen b!yk (oude geven van dac gy foo
een flegten en geringen gaft waartr'tGaat dan
nog al vry wel , foo gy maar u genoegen kont
krygen. Alsgy nu wat te dikwlys eift, foo
wil de dienaar u kwanfuis niet hooren. On-
derwylezyndaarnog menigerlei dingen die

u kwellen 5 ja al 'c gene dat gefchiet
,
gaat u

tegen de borft, voornamentlyk als'er een
huurling boven u geplaatft wen : hy wert ook
meergeagtdiedanfenkan leeren, of zooder
een ^4lexandriner Mannetjen is, die foo wat
Iortinife fnakerien kan bybrengen.

Want hoe meint gy die gelyk te werden ,

die alle vermaak en minne-praatjes onder het

maal konnen bybrengtn f die zakken vol

woorden hebben
, foo dat men wel denken

kan dat gy elders in eenverfchoven hoek van
de tafel fit door fchaamte, alwaar gy zugt, be-

fchreijende 11 felven en u fortuin
,

dat die 11

ook niet een weinig aardigheits verleent

heeft. Dan foud gy wel willen een Poëet
zyn 3 omminne-liedjestedigten: of foo dat

N 3 niet
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niet en kan gefchieden, dat gy ten minften
die abelheit krygt , om die fraaitjes te konnen
lingen^die van anderen gedigt zyn.

Muhetgy welwaar dat het in gelegen is,

waarom een ander boven u geagt werc ; of gy
Wilt liever een toovenaar of een waarfegger

zyn, en dat uit die foort, welke groote erfdee-

ien , regeeringen , en onwaardeerlyke fchat -

ten beloven: ais gy (let dat zulke luiden van
de ryke bemint, en veel geacht zyn, en
ook een uit die hoop wilt werden , om niet

verwerpelyken veracht te fchynen. Die dan
in die dingen niet leerfaamis, is ongelukkig :

dan foo mompelt gy in u felven
,

en verkropt

het al ftilzwygende
, gy huilt by u lelven dat

gy foo min geacht vvern

Zoder dan een klappende knecht is die u aan-

klaagt, dat het gedans van u JufFrouws kintje

u alleen niet en behaagde , of het Cither-fpe-

ien , hier uit loopt gy dan geen klein gevaar,

daarom moet gy als een doritende Kik- vors al

roepen , en gy moet het altyd meer pryfen als

een ander; wantal is'tdatfe altemale zwe-
gen , moet men maar eenigc lof verderen , al

meint men het niet eens. Het is ook feer

belagchelyk, alsgy al hongerende en dorren-

de u met folven befrneert > en een kroon op u

hoofezet : dan gelykt gy wel een Graf-pilaar

van een overlang geftorvene, welke gemeen-
lyk die dingen draagt die men de Graf-goden

toegewyd heeft. Want al is 'c dat men daar

falve over uitgiet , en een kroone op zet ,
eten

cn drinken fy nochtans't geen'er opgedift is.

Zooder
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Zoodcr nu ymant jaloers zy 3 en hy fchoone

Kinderen heeft
,
of eerrf onge Vrouw 3 en gy

niet Veenemaal van V'enm^n de Gunft»god*

dinnen vreemt zy t : voorwaar het is dan geen

veilige faak y dat gevaar moet niet veronacht-

faamt \verden,waat deKoningen hebben veel

ooren en oogen 3 die niet alleen zien dat waar
is 3 maar daar wert noch veelryds wat by ge-

hangen,om datfedoorfichtig fouden fchynen.

Orn die oorfake moet gy dan meteen bok-

kend hooft neerhangen
,
gelyk de maniere is

in de Perfiaanfe maaltyden , vreefende, dat'er

ergens een gelubde is 3 die fiet,dat gy u oogen
op een concubine (laat 5 die dan een gefpan-

ne boog gereed heeft , om dat gy fiet dar on*
betamelyk was 3 welke onder het drinken u
wange doorfchiet.

Als nu de maaityd gedaan is , een weinig

geflapen hebbende 3 wortgy omtrent het Ha*
nen gekraai wakker gemaakt : dan fegt gy, ocli

ik ellendige 5 6 ongelukkige ! wat maaityd y

wat vrienden heb ik verlaten, ook een geruft

leven vol vermaak , ik (liep foo lange ik be-

geerdc3 ik ging eens uit wandelen : in wat een
afgront heb ik my nu ter neer geworpen ? en
lieve God, waarom doch ? ofom wat groote
proemie ? Ik kon immers geen beter leven ge*

had hebben als ik doe hadde. ] k was doe vry
f

ik deede wat ik begeerde , maar het gaat my
nu na het fpreek-woon? , want de Leeuw aan
ten touwgebonden sjynde , rvort onderen bo-

vengetrokken. En dat het alderbeklagelykfte

is, ik kan niet behagelyx uitrechten, noch

N 4 §een
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geen gunde krygen ; om dat ik in die fake on-

bedreven en plomp ben 9 voornamentlyk als

ik vergeleken werde by de gene ,
die dat voor

een kond achten. Ikbcnonvermakelyk, en
onbekwaam tot maaltyden^ omdat ik geen

vermaak kan bybrengen.

Vorders merk ik dat ik moejelyk en impor-

tuum ben , en dat meed als ik wat ludiger wil

wefen als hy. Want als ik myn aanfienelyk-

Jieitenauthoriteicberchermen wil, fchyn ik

onvermakelyk , en verfchrikkelyk, datm’er

kindersmedete bed foude jagen. In tegen-

deel als ik lag
,
en myn aanficht op het alder-

vrolyxt fet , walgt hy van my. En 'c fchy nt

my foodanig toe, gelyk als een Tragedi- fpeel-

dcr, wanneer hy een Komedie wil fpclen.

Elndelyk tot wat leven fal ik my begeven , na
dat ik nu foo lange voor een ander geleeft heb?

dewyl gy dit nu in u felven fpreekt , luid het

klokje, dan moet gy weder tot u werk keeren,

gy moet gaan en ftaan, maar met een Ceroen-
pleider voor udyen en billen , foo gy in die

llryd wilt volherden , en een proemie krygen.

Alweer komt dan d eigende maaltyd , en
ttureom te eten, hier hebt gy dan een heel

ander manier van leven , heel contrarie als die

gy te vooren had
,
geen nacht-rud, zweeten,

moede zyn, welke u allenxkens afmatten *

waar uit eenteeringe , ofeen long-gezwcer

,

colyk, ofdie heerlyke podegra voortkomt.

Dit gaat ti wakker tegen , als gy wat bc-

hoordet te leggen, zoo is het niet geoorloofc >

omdatmenmeinc dat gy Yeinft ïiektezyn ,

©m
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om foo a. werk te ontvluchten. Hier uit fiet

gy dan foobleik als een doode > tot noch toe

van die dingen die binnen ’s huis gefchieden:

zoomen nu cens moet buiten 'slands reifen:

om ondertuiïchen geen andere ongemakken

te verhalen, is het fomtyds regenig weer , en

foo gy wat te late komt
,

(want die plaat fe

komt u toe) foo wacht gy de wagen > dat’er

byna geen plaats meer is , dan fectcn fy u naad

de Kok ofde Kamenier, met een weinig ftroo

bedekt. Ik wil u ook noch verhalen 'e gtnc

my dien StoifchenTbefmopolus vertelde 7 dac

hem gebeurt was , een faak voorwaar al te be-

lagchelykjdie nochtans een yder kan overko-

men. Want hy hadde groote gemeenichap

meteen (eer ryk en teeder vrouw- raenfch,van

devoornaamfte in de Stad. Als hyfomwyls

uit de Stad reisde, (want dat ftont hem alder-

belagchelykft feide hy) zoo nam fy mee delen

Philofooph een Huurling op de wagen ,
mac

bepikte beenen ,
en een gefciiooren baart:

welk, fy (fooikgiflê) ter eeren mede nam;

11 hy feide ook dat defen Huurling Chelidonm

s

genaamt was. Hoe hem dateerftaanftonc ,

kont gy wel denken , dat naaft foo ouden ,

gryfen en aanfienlyken man(gy weet wtl wat

langen, aanfïenelyken baart dat Thefmo-

\

polis hadde) foo een ongeacht perfoon ion

fitten die vrouwachtig is ,
met gefchilderde

oogen , glad bakhuis, gebroken hals , welk

lieve inpittr niet na een Chelïdon, dat is y een

SwjlIuw geleek , maar eer na een Gier-vogel,

welkers pluimen uit fyn baart getrokken zyn.

N 5
Zoo
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Zoo hy niet groótelyx gebeden had > fon hy

meteenHuijer op het hóoftgefèten hebben.

Vorders had hy op die reife ontelbare moeje-

lykheden uitgeftaan, als hy onder vvylen fong

cnfiupte (ten zy wanneer hy hem wat be-

dwong) op de katte , alwaar hy ook wel dan-

ile. Ten tweeden , feide hy dat hem fulx was
geboden.

Dit vTouw-menfch riep hem , feggende

Thefmopoli , de Goden zegenen u , ik fou

wel wat groots op u verfoeken/t welk gy niet

en moet weigeren : en wacht ook niet tot ik

weder fal vragen. En dat (foo ik mein) fult gy
my belooven : dit bid ik, fegt zy , de wyl ik fie

dat gy een vroom en een lieftallig manzyt,
neemt dat hontje, Mirrbinagenoemt, eens

uit de wagen, en bewaart dat voor my, draagt

zorge voor dat het geen gebrek en lyd. Want
dit beesjen heeft jongen , en fal haaft wer-

pen. Want die fchelmachtige en ongehoorfa-

me knechts , ik leg niet van defe, cnach-

ten my niet feer veel in het reifen . Daarom
fult gy my'geen kleine weldaad gedaan heb-

ben
,
foo gy opmyn liefen vermakelyk hont-

jen war acht wilt nemen.

Tbefmopolit die nam het aan , devvyl-

s’er hem foo om bad , en daar byn a om fchrei-

de. Vorders was’er eén fpcktakel
,

dat al te

belagchelyk was, het hontje keek uit fyn man-

tel , en fig foo eens van onder fyn baart ; on-

deren (Ibhen pillen het eens
,
(alhoewel Tbef-

mopolïï memde d it hy daar al goede forg voor

droeg) en blafte fointyts met een teer Mem-
metje
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|

nietje (want die hondetjes werden veel ge-

acht) het likte fomwyls den Philofooph fyn
wangen en fyn baart eens, voornamentlyk

!
wanneerder wat van de fop van gifteren ki

;

was blyven hangen.

Defe Huurling /at daar by, en fprakfoo

I

eenige ongefoute woorden over de maaltyd
tegen de gene die daar by waren 5 op \ laatfte

begon hy ook van Thefmopolus te fpreken , dit

eene kan ik van Thefmopolus feggen
,
fegt hy ,

|

dat hy ons van een Stoifch Philofooph , een
Cynicus (dat is, een bonts Philofooph) ge-
worden is 5 ondertuftchen hoorde ik dat het

hontjen fyn jongen in de mantel van Tbefmo-
fol//s geworpen had.

Met fuik een vermaak fpelen zy, (ofom be-

ter te feggen) met fulke /maat en gek fcheer-

derien trakteren zy de gene die by haar woo-
ne n, alfoo maken fy die aUenxkens tarn , om
fuiken frnaat te dragen.

Ik ken ook een Orateur van Carcharen %

\

welke geboden was om over het Avoncmaal
ij een harange te doen, *t gene hy feer geleerde-

lykdede , enwierde van al de drinkebroers

geprefen, dat hy niet en fprak by de water-loo-

per, maar by heele kannen wyns , en dat dede
1

hy, fegt men, om vyfen veertig guldens. Dat
I was noch eenigfints dragelyk. Maarfoohy

Zelfs een Rykaart , Poëet , of Riftori-Zchryver

i
geweeft waar, dia vermaak hadde fyn eigen

1

Ichriften over de maaltyd te berde ie brengen

:

dan wert gy mee ft geplaagt en getemteert

,

want het is nood'ig dat gy nieuwe manieren

N 6 van
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van verwonderinge, pryfïnge en na de mond-
fratinge verflm. Sommige willen door hare

torme wondcrlykfchyncn. Defemoet men
dan AdonidAs^n dan FJyacinthos noemen, al-

hoewel haar neus eenelle open gaapten fo gy
die niet en pry ft , wert gy na de Steenhouweri

vanDhnyftHS gebracht,als ofgy hetn benyd en

lagen gelegt had,en hem y ts kwaats gunde.Zy

moeten wyzen en redenaars hebben.Zo fy y ts

boerfch gefegt hebben , fegt men dadelyk dat

is een AxtlT^t en wclfprekentheir

,

cn maken dat tot een wer, op dat de menfehen

foo mogen fpreken. 't Gene de mans iegge n ,

wert noch wel over het hooft gefien : maar de

Vrouwtjes (want deVrouwen leggen figdaar

ook op uit,dat fy eenigc Geleerde mogen huu-

ren om aan haar tafel te zyn , en haar met geit

aanlokken)welke menen dat zulx ook tot haar

ilatie en pronkerien dient, foo zy gefegt wer-

den geleert,ofliefhebfters der natuurlyke din-

gen te zyn , of fofe fchoone gedichten konnen

maken , die de Gedichten van Sapho niet cn

wyken: hierom hebben fy geern gehuurde Re-

denaars, Letter-kundige , cn Philofophen.

Defe fyn zy gewoon te hooren
,

(’c welk feer

belagchclykis) op die tyd, alszy het hooft

palieren, ofhet hair vercieren, of op de maal-

ryd, want anders hebben fy geen tyd.

ÓndertufTchen a's de Philofooph zoo 'wat

ernftig praat , komt de meic dikwyls by haar

meteen briefvan haar Boel; defe deftige man,
wert dan in fyn reden gefteurt, en moet foo

lange wachten tot dat zy de Boei wederom
gcfchre-
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gefchreven hccfc , welke dan om te hoorcn
'komt.

Als het nu eens tegen de Sxturmz^z en Pe-
nathenaUe hoog- ty den gaat, wert u een flechc

kleedjen , ofeen half verflaren fakjen vereert ,

wanneer fy aldermeeft behoorden te geven.

Als ymant hoort dat de Heer zulx in den fin

heeft te doen , loopt hy ras heen om te boot-

fchappen, waardoor hy een goede ftuiver van

boden-broot krygt. *s Morgens vroeg komen-
der ii zulx wel een half vyfen twintig bood-
fchappen: een yder vertelt u dan wat groote

dingen de Heer u belooft heeft , hoe dat gy
hem daarover aanftond , en het bekwaamfte
rade. Dan moet gy haar ten minften een

penninkje langen , en zoo gy niet genoeg en
geeft , zoo pruttelen zy in haar felven als een
pot vol gort. Haar folaris moet ten minden
een fchelling of twee zyn: anders foud gy
een gierigaart fchynen. Als gy dat fomwyls
doet

, ftreelt gy vooreerft u Meefter , en dan
bekoort gy de gunde van den Hof-mcederj
dit is ook een foort van flavernie. Zyn
raadsman moetmen ook niet met de nek aan-

den, noch fyavriend Zoogynuyts krygt,

moet gy dat de Snyer,de Medicyn,ofdeKous-
verfoolder dank wyten. Hierdoor krygt gy
buiten tydingc en onnutte preemien : vorders

een groote nyt. Dan fooiegtmenu lagen om
u aan te brengen , voornamentlyk by luiden

diegaarn hooren , dat men wat van u weet tc

'zeggen, endacalshy fïet dat gy door arbeid

afgcfloofczyt, dat gy mank gaat, en onge-

N 7 hoorfaam:
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hoorfaam zyt om yts te doen, want gy men ig-

maals niet het Podegra belemmert zyt.

Als hy dan , ’t geen in u uitmuntent was

,

afgefloofc | en ’i bed van ti leven afge mergelt

heeft, en u manteltje verlieten is, dan foekt hy
duifent middelen om u elders in een mis-

hoop te verdoen , en in u plaats een beter te

krygen. Hierfegt hy dat gy fyn kintjen ge-

dreigt hebt, of dat gy fyn Vrouws meit bekro-

pen hebt, ofdefe of gene andere misdaad. Dan
door men n ?

s nagts de deur voor de kop, daar

gaat gy dan verlaten van een yder, van alles

gebrek hebbende, die voortreffelyke Podegrx

by ii ouderdom dragende : ondemiiïchen
'tgenegy te vooren wift, hebtgy na verloop

van foo veele tyd verleert , u buik hebt gy wy-
der gemaakt als een koorn-fak, hier fit gyder
tot de hals toe in , en daar is geen uitkom lè.

Ondervvylen de keel wil hebben datfe ge-

woon is, fooze dat niet krygt, houd zy fïg-

kwalyk. Ook wil niemant u daarna weder
innemen

, want gy zyt te out, gelyk de Paar-

den die men dan aan den dyk zend, welkers

huid niemant begeert.

Als gy nu buitens huis zyt , heeft het aan-

dragen eenige waarfchynelykheit s men
noemt uw dan een Hoere-jager , of de Too-
venaar,ofyts anders* Want de befchuldiger

en de zwyger wert gelooft: gy die een Griekje

bent, zyt ligt van manieren, en tot alle fchel-

merien zeer ligt genegen. Zoo achten

.

zy ons alle ,
en dit niet ten onrecnten. My

dunkt dat ik de oor/aak al gemerkt heb, waar-

om
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omfyonsfulx nageven. Want die foo in de
familienaangenomen werden* willen ordina-
ristooveren of waarfeggen, van huw elyken

[

of van vyanden : en dit doende, feggen zy ge-

\

leert te zyn, omhangenmet een mantel en
een zwaarmóedigen baart: hier door komt

I

het dat fy die opinie van de andere ook heb-
ben, wanneerze die de voornaam ftefchynen ,

dusdanig bevinden : voornamentlyk als fe
! merken , dat fy in de maal tyden en haar om-
megang foo pluimftrykende zyn , en hoe

|j

diénftbaar fy zyn om eenig gewin. Defe dan
: verwerpende,haten zy: en dat niet ten onrech-
: te : want fy met lyfen ziel in de weer zyn, otn

j J

iaar to - de gront toe uit te rojen , foofe maat3

Konden. Want fy vree/en , dat alle hare ver-
borgene manieren van leven in 't openbaar
foiiden komen , dewvl fy alles zeer nauw we-
ten, en haar naakt gefien hebben. Defe faken
dan beangftigt haar.

Zy fchynen alle wel fchoon opgemaakte
Roeken, die in purpere vellen bekleet, en in
t midden Vergalt zyn : vorders iVer binnen

!j

een Thyefles die fyn kinderen eet, of Oedipm
die by haar Moeders man is ondergekropen 3

ofTeren;, die beide fyn Sufters beQaapt.Alfoo
zyn die deftige en aanfienelyke.-zoo dat onder
dat purper verfcheide Tragediën (chuilen

:

weiteer, zoo gyfe doorleeft:, zoo fa! het u een
(eer lange fabel van Euripides of van Sopbocle

s

Ij

fchynen
,
en van buiten enkel purper en gout.

Hier door overtuig? zynde, haten zy haa?, en
I -ggen haar lagen , om dat fy ook van haar af-

gaande*
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gaande , en die haar te degen kennende , met
regt weten afte malen, hoedanig fy zyn.

Nu fal ik na het exempel van Cebes een
voorbcclt van dat leven affehilderen

,
op dat,

wanneer gy dat gefien (uit hebben
, gy weten

zult , ofhet Li nut zy fuiken leven aan te gaan.
Ikwenftc wel dat ik de Schilder ^ppeller ,

Parrhjifitifj^fêtion of Euphranor hier hadde,
omfitlx af te beelden. Maar wyl fu!x niet

gefchieden kan , om foo een defcigen cn vol-

maakten konftenaar te krygen , fal ik maar
een Hecht beekje namyn verftant ontwerpen.
Schildert dan een hoog en vergalt voorhuis ,

cn dat niet op de aarde, maaromhoogenop
oenen fpitfen heuvel : en dat heel moejelyk
om op te komen , fcer iiy 1 en glad

,
gelyk als

die gene , welke meinen dat fy op de hoogte
van een rotfè gekomen zyn, en foozy eens
ilruikelen,van boveo neder vallen,en den hals

breken. Laat dan binnen inderykdom fitten,

s’cenemaal (foohctfchynt) vangout
,
en dat

óp fyn fchoond en minnelykft. Laat'er dan
eindelyk een vrijer komen, en tot dc deur
genaken , en fig verwonderen , ophetgout
fiende: laat hem dan de hoope feerfchoon
van aanfien cnmet verfcheide koleuren ge-
kleed, by de hard binnen leiden, feer wondcr-
lyk verbaaft zynde over de ingang. Doet
dan de hope van die tyd af voor hem gaan, cn
leiden : dan moeten andere Vrouwen hem
Qmhelfen,aIsdevalsheit, flaverny , en hem
aan den arbelt overgeven. Defe levert hem,
dan afgemat, fiekzynde, enhalfgefiorven

051
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cm den ouderdom
,

over. Eindclyk brengt

de fmaatbeit hem tot wanhope: en op dictyd

vliegt de hope weg en verdwynt. Dan gaat hy

niet meer door dat goude voorhuis, daar hy

ingekomen was , nnar hy wert achter ergens

dooreen poortje naakt ,
meteen grootc buik

bleek en out, uitgedreven : metdelinkerhanc

fyn fchaamte bedekkende , cn met de rechter-

bant fyn felven verworgendc. Dan komt hem
te vergeefs fchreiende de fchaamte tegen , en

doet 'dien ellendigen bloet een dubbelde

dootaan. Dit is dan het eind van die fchil-

deric.

Vorders gy Timoeles >
goede man, over-

weegt het eens van ftukjetot beetje , of het 11

wel behagen foude , datgyin defe fchilderie

door een goude deur foud ingaan , en door

fuiken fchandelyken poorte foud uitgeboent

werden. Doet wat gy doet ,
gedenkt wat die

wyze man feide : dat het Gods fthnit niet en

is, maar n eigen.

Luciani Verantwoording*

Voor de gene dieom geit dienen.

Dit is een verantwoordinge, van het voorige

(luk.r, Huurlingen genaamt , in welke

hyfig verontfihuldigt , dat hy out gewor-

den zynde , figm defamilie van den Kei-

jergegeven beeft* oj> conditie om in AL-
gypten
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gypten voor Agent te ageren. Hy toont

het groots onderfchéit tujfchen die gene ,

welke haar in een ryke familie geven
, en

tuffchen die , welke onder eenig Prins een

bedieninge hebben , als Ludanus felfs

gehad heeft.

f -
* K heb al lange by my felsen gedacht, ö def~

tige Salfmus, wat a in den fm isgefchooten
,

als gy myn boekjen voor de Huurlingen laft ,

en wat gy daar al van gelegt hebt: wantik
weet dat gy in’cleefen u van iagchen niet en
hebt konnen houden. Maar van yder punt
dat gy geleien hebt, zoek ik 11 genoeg te doen.
Daarom , lbo ik niet te leer heb leeren waar-
feggen j dunkt my dat ik u al hoor by u felven
mompelen : wat kaerel is dat, die dit gefchre-
ven heeft , en met foo grooten befchuldinge
tegen het hooffe leven raaskalt , daar na alles

vergetende, en Cyn rok)en omhangende, geeft

hchvry willig in zoo een openbaren en aan-
henelyken flaverni ? Wat Midds, wat Cr&fus
of Pafiohis heeft foo een man van fyn voor-
nemen konnen afbrengen, dat hy foo een
loeten vryheit , daar hy van jonex aan in was
opgevoec, foo verfmaat ? daar hy nu niet verre

van AZacus i $ ,
ja met lyn eene been in k graf

gaat , nochtans gcefc lich onder een vreemt
gebied,met dan hier, dan daar,te trekken, even
of hem een gouden kraag om den hals ge-
bonden was, gelyk als de hals- ketenen en
kralen van de ryke luiden haar halsafhangen:

defe
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dcfe manier van leven verlcheelc veel van u

fchriften: 'cis heelna'cfpreek-wQort ,
dat de

rivieren maar om hoogtoevloejen, d order der

i natuure omgekeert werf ,
en dat alles verer-

I gert ; en dat niet lieve lufitzr om Helena te

behagen, noch om die dingen die tzTroytn

gsfchietzyn : maar dat de woorden die cerjt

wel gefegt fchenen , nu van den Autheurfel-

ve omgeitooten werden.

Dit fchynt gy dan by u felven gefegt te neb-

ben , het (al miffehien noch u noen my ver-

Ij drieten fuiken raad bygebracht te hebben,- en

ditf niet buiten fpoors of onlieflyk ,
maar

I vriendelyk, alsaaneengoeten wysmanbe-

ï taamt, Derhalven foo ik u perfoon , die ik nu

|

fpeel , wel getroffen heb, fullenwy zeer wel.

;

gedaan hebben 5 en hier over fal ik Mercnrim

offeren , die Prefident is van de welfprekent-

heit. *c Geen ik nu achtervolg : foo ik dat wel

ij

koom te mikken , moet gy my daarin te ge*

moet komen, ’t Is dan tyd, dat, gelyk met een

ongeftelcTooneel , en veranderde Spcelders *

1
felfsuitroep, en my u, tot behoud , te hakken

geeft, enfoohetnootfakelykis, ooktebran-

|

den. Bereit gy onclerwylen genees-middelen,

maakt dat gy ook een n aalt met een brant- y fer

jj

hebt. Nu myn goede Submus ,
eenbeurte

ij van fpreken verkregen hebbende , begint met

|

my té handelen: eercyds was u boekje met regt

in groote waarde, en gelyk fommige dat hoor-

den, wierde ons dus vertelt, om dat het ia

j|

grooteeftime was, men fag hetgéduurig in de

handen van de Geleerde. Én \ was geen won-
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der. Dat behalven de geur van uwe woorden
g"en fchult hebben, en de verteilinge ver*

fc leiden is,is’er een wondcrlyke ondervin Jin-
ge van zaken : \ geeft een feer groote aange-
n ïamheit, dat gy met alleen aardig gefchreven
hebt, maar ook feer klaar. Het is vooralle feer

nuttig, eensdeels voor de Geleerde , op datze
haar niet licht in fiavernic begeven.

Maarwyl u voornemen foo verandert is ,
op fyn hoofs wilt leven, de vryheit adieu zegt,
cn u dat veersje voorwent, dat al te flaafachtig

en te onwaardig voor een genereus gemoet ,

dx.tr ïvïafte Is
, moet men tegen natuur

ven. Ziet toe dat u nie mant en beluiilert als

gy dat Boekje (uit lefen
:
ja gy moet neerftig

toefien, datgyniemant u fchriftenlaatlefcn ,

dicu tegenwoordig leven kent/t Was nu wel
hoognoodig, dat gy van Mercurius Ambafla-
deur der onderaartfe Geeften, door beloften
zaagt te bidden, dat hy alle, die te vooren van
dit Boekjen gehoort hebben 9 met wat vergc-
rent fontein-water wil befproejen. Of anders
fou u gebeuren , 'cgene men verhaalt van een
J^orlntiZje fabel van BeUerofUon. Want die
fchreeftot fyn eigen verderf

; alfoo maakt gy
ook een Boek.Wat my aangaat, ik fie niet hoe
gy u op een behoorlyke wyzc tegens u be-
ichuldigers fult houden, voornamentlyk fo zy
haar a£tie met fpotternien wilt larderen; wan-
neer zy iiwe fchriften, en de vrygebooren aart
die fy hebben , komen te pryfen , en u, die de
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doen, dat fy dat bock een ander,diegenereufcr

i

is, toëfchryven,cn dat gy als een kwakkel met
! een anders pluimen pronkt: of fo het uwe zy,
dat uwe faak isvolgens het oordeel van Sale *

tbns>als hy een Hrenge wet tegende over/pee’-

ders van de Crotoniaten gemaakt hadde,en dacr
over van een yder verwondert wiert, bevond-
men een weinig daar na dat hy met fyn Broei s

jj

Vrouw boeleerde. Daarom fal hy niet kwalyk
fcggen,foohy u dien Salethus noemt, tenzy
men mogt bybrengen , datfyndaatlydelyker
was , om dat hy het (gelyk hy felfs bekende)
dede,door liefde ingenomen zynderal willens,

en niets tegen lirevende , is hy in het vuur ge-
fprongen.-alhoewel de CretmUten over hem
erbermdemen fo hy't begeerde,wilden fy hem
pardonneren. Maar uwe faak is wel duifent-

maal erger, die fodanigen leven, met uitgege-
ven Boeken fo accuraat hebt agtcrvolgt, en gy
befehuldigtfegrootelyx, zoo ymant iïch ten
dienll van een ander begeeft, en fyn felven als

met touwen laat binden , daar gy feer uitvaart

tegen de doende en lydende. Maar gy die tot

de uiterBe ouderdom gekomen zyt, en verby
de dorpel van Homerus gegaan , hebt foo een
Hechten en geringen foort van flaverny uitge-
kolen

, waar over gy niet feer glorieert. Der-
halven die u kwaat toe wilden feggen, foveel
als gy treffdykerfcheentjdat gy nu foo veel te

belagchelyker Ichynt : welkers leven met u
fchriften ftryden. Wat hoeft men een nieuwe
bdchulding tegen u uit te vinden,na die Ioffe-

lykeTragedie,welke feg ditwyfe man
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niet ,
die fyn ‘zelfs niet wijs en is ? en meer an-

dere dingen zy nder die uwe befchuldigers te-

gensu uit konnen braken. Want andere ful-

kn udeTragedi-fpeelders gelyk maken , van

welke een yder is ofytgamemnon of Creon, of

ook wel Hercules feifs: foo zy buiten het

Tooneel zyn , w orden zy Po/mj of^iriftode-

mus. Want fy zyn alleen gehuurden om
Tragediën te fpelen: en die werden dan foo als

het den fiender goet dunkt, verworpen of uit-

geboenr,ondenuflchen werden ook fommige
metgeekelengeflagen.

Andere willen feggen dat het u gegaan is als

den Aap , welke men fègt dat Cleopatra , die

groote Koninginne van jEgjpten^ hadde.

Defen Aap was op alderlei danien wel geleert;

alshy nu langen tyd eenige aardige kourtoife

dansjes gedaan had , daar de henders Zich

over verwondert hadden , houdende hem
onderwylen deftig

,
en op het Liet en de Cy-

ther wel gepak hebbende, fïet hy daar

van verre eenige vygen en neuten , by geval,

leggen, zyn dan fen verlatende, en de dans-

kleederen uit haak verfcheurende , feide dat

fpel goeden dag
,
gevende fich tot de vygen en

neuten. Alfoo zyt gy ook geen Comedi-
(peelder, maar feifs Autheur van defe frajighe-

den
,
gelyk een wet-makcr , toonende het le-

ven van een ander, als een neut, en gy feifs

maakt u tot een Aap , want gy maar met het

opperke van u lippen een Philofooph zyt.

Gy vreek de onderaartfe poorten niet, 'tis

anders in u hert , als gy met de tonge fpreekt

:

zoo
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zoo dat niemant ten onrechte van u kan feg-

gen , dat het geen gy fchryfc en pryft , dat die

maar u lippen hebben befproeit , maar het

verhemelte van u mont droog gelaten heb-

ben. Daarom hebt gy terftont dellraffe tot

een wreekfter gevoelt, gy die eerft met een

opgeblafen ftoutigheit tegen de menfchelykc

noot-dwangen aarrgingt , en kort daar na 3

zweert gy uwe vryheit, als met Stads roepers ,

af. Nu fchynt het u dat drafiea achter u
rugge haat , en u, over die dingen daar gy om
befchuldigt wert, uitlacht: want dewyl fy een

Goddinne is, heeft fy te vooren wel geweten ,

dat gy u voornemen foud veranderen, en in

gelyken foort van leven vervallen^ gy hoordet

eerft in u eigen boefem gefpogen te hebben
a

eergy andere befchuldigdet , diegenootfaakt

worden, uit kwade fortuine fulx te doen. Dat
nu ééns ymant by exempel ftelde , dat dien

JEfchinzs, na dat hy die grocte Oratie gedaan

hadde,daar hy Timarchus mede befchuldigde,

tot het eigenfte fchelm-ftuk vervallen, en

by gevolg het felfde recht onderworpen was

:

lieven Heer , hoe foudende omftandershier

om gelagt hebben , dat hy Timarchut , wiens
jonge jaren het toe tegeven waren, foo heftig

had tegen gegaan, en hy die een ftok out man
was, fich in \ felfde kwaat geileken had ?

Gy zyt ook dien Apotheker gelyk , welke.,

wanneer hy een middel tegen den hoeft wilde

verkoopen, feide , dathyfeopftaande voet

wilde helpen : de fiekte ondertuflehen ge-

voelde , dat hy ziel-kwale behieh Alfoo fal

ymant
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voorwerpen
, voornamemlyk in defe vol op-

gedille (toffe, die de tegenpartyen duifent ge-
legentheden geeft. Vorders foo denk ik by
mynfèlfs, hoe dat ik my by u fal fchoon ma-
ken. Zal het dan beft,zyn, dat ik fal leggen ,

myn felven in fuiken kwaat al willens en we-
tens geileken te hebben, fal ik my op derugge
laten geellêlen , offal ik my met diegemeene
exkuis behelpen , dat ik die fortuinc en het

nood-Iot niet en kon ontgaan ?

Onderwylenmachikom vcrgiffenilfe bid-

den
$ des tercdclykerzaldanmynfake zyn:

zy weten wel dat niet alles in onfe handen is

,

Wantwy werden van de grooteGoddelykheif,
te weten, de fortuin en het nood lot , daar toe

gedwongen
, zoo dat het ons ter werelt geen

fchult te wyten is , wy mogen foo veel feggen

cn doen ak wy willen. Waar defe exkuis fal

te gering voor u wefen,ik fal’er (alhoewel ik u
een goet vriend ben) niet me deur bonnen

,

al was 7
t dat ik Homerus tot myn voorfpraak

hadde, en fyneverlen fong: l\n>eg dat nie-

vnant de aan-een-hang van het nood-lnt enfal
•ntgaan

.

Alsook: Parca heeft van’smoe-
ders lyfaaneen draaf

t

gegeven.

Berhalven dele reden verwerpende , fal ik

danditfeggen , dathetmyniet en is gedaan

geweeft uit cenige hope, ofom gele , en daar-

om my in dicllavernic wilde geven,maar over

de voorlïchtigheit , kloekheit en groothertig-

faeit van die Prins verwondert zyn de, cn daar-

om by hen wilde welen : zoo vrees ik dat by

het Yoorige crimen, ook een foort van pluim-

ffrykcric
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ftrykerie zoude bykomen , en alföo een klein®

fout met een groote fbude bedekken, want de

pluim ftrykerie is het alderflaafachtigfte van

al die fouten, en daarom wert het alderflimfk

geacht. Wat raad dan, als ik noch dit , noch

dat kan voorwenden , is'erdan overigte be-

i kennen dader niets goets voor ons fou oveng

zynte feggen, waar mede wy onfe fouten

fouden konnen bedekken? zoo hebben wy
noch een anker over, dat wy noit eti

hebben neergelaten, te weten,deerbarmeni£.

fe van onfe ouderdom en fiekte ; van gelyken

moeten wy de armoede befchuldigen , welke

om die te ontvluchten , is demenfehge-,

nootfaakt’t een of ’t ander te doen ofte lyden-

K Sal nietonredelyk zyn datmen Medea van

Eurifides hier tot hulpe roept, welke hier ka*

mende, fal die verfen tot myn voordeel u op-

fingem ikweet voorfefyr iaihet geneik doe%

l is y
maar de armoede gaat tegen de

dwang van’tgemoetaan. Wie kent dat veers»

jen van Theognis ook niet, alhoewel ik nie-«

mant citeer j dat hetvoor geen font en

verevent werden», %oo ymant in’t dieffievan

de %ee van een rotfe boven nederffringt , om dt

faft van déarmoede te ontvluchten

.

Dit is 'c dan dat ymant in defe fake kan te

Berde brengen ,
alhoewel hy in die fake geen

goet Comediant en is. Maar gy lieve vrient ».

wat my aangaat , weeft goets moets, want ik

hoef tot myn verdedinge zulke uitvluchten

taict te verfinnen. Ik geloof niet , dat Coa

irooten honger die van ^Argoe fou dwm-
O goii
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gen konnen, om in bedenkinge te nemen,om
het uitgehoidc -drabien te bezajen : alfoo Ril-

len \vy ook wel een bekwame excufatie kon-

nen uitvinden,om als het foo verre kwam, dat

%vy zulke fchuil-hoeken niet en hoefden te

foeken: maar confidereer eens , wat groote

onderfcheidderis tuflchen ymant die in een

ryke familie aangenomen wert, en daar alder-

lei flavernien lyd
,
gelyk als daarmynboexken

vanfprcekt: ofdatmenin publique dieniten

voor ’t gemeene is , en op fyn manhaftigft de

zaken van lant beftiert , en op die naam falaris

van den overftenVelt-heer ontfangtj over-

peinfl dat eens te degen van ftuk tot ftuk. Gy

zult de faak bevinden volgens het fpreek-

woort van de Muficyns, het verfcheeltfoo veel

mis twee by allemaal , (dat is als wit en zwart.)

Defe twee foorten van leven hebben met

elkander alfoo veel gemeenfehap als loot met

filver, koper met gout , de Anemone ofWiat-

bloem met de Roos, eneenMenfch meteen

Aap. Al is \ dat men hier zoo wel als daar geit

geeft, 'twelk gefchiet datd'een d’ander fal

gehoorfamen. Vorders de bedieninge felfsin

een feer groot onderfcheit: want daar is een

blykelvke flaverny ;
en die foo een conditie

aanvaarden, zyn niec veel beter als de gekogte

hond- Haven. Maar die de faken van het repu-

blykhand-haaft, en uiterftedevoirdoet tot

nut van de Stad en gantfche Natie, kon niet te

rechte, alleen om het lant gecalangeert, en

eenfelfdecrimenmerde andere toegerekent

werdenj anders waar het onmogelyk ,
ofalle

Com-
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Commandantfchappen zouden hare authori-
teic verliefen : een Prefident van foo grooten
Natie , noch DireÖeur in een Stad , noch O-
verften derKrygs-machten , noch deVelt-

overften der heiren, louden dan yts goets
Ichynen te doen , om datfe vooralle dele
-dienlten geit genieten. Men hoort door de
naam van loon niet ille goederen uit teroe-
jen,noch die loon omfangen, niet alle op eea
leeft te fchoüjen. Ikfeide daar niet datfe alle
huurlingen waren van foo een ellendigen le-
ven, maar die onder de naam van geleerthelt
in deryken haar fatnilien dienen; over defe et*
barmdeik als over leer ellendige bloets.

Maar onfe bedieninge is wel duifentmaal
heter,en in allemanieren daar afverfehelende.

Alhoewel die dingen die tot de huishoudinge
noodigzyn,wy diemet haargemeen hebben,
maar in het publyk zyn wy deelachtig aan hee
Opper-gebied, en wy bedienen de Provincie®
met denKoning.Ik heb fe!fs,zoo gy u wel be-
denkt , geen klein gedeelte van her ^Egypw
tife Ryk in myn handen: hier fttafik , daarge»
bied ik behoorlyke tribuit , ik maak regifters

van ’t geen gedaan en gefegt is , ik overweeg
de faken van die twift hebben. En dat debe-
fluiten van de Prins feer accuraaten openbaar-
lyk, metgroote trouwe onderhouden, en het
volk overgegeven werden tot een eeuwige
infettinge. Dan krvstmenewn gemeenloon,

ï maar het komt van de Prins : ’% is ook niet
klein en gering, maar hetwmmet heele ta-
lenten tocgetclc. fMcfen, zoo defe zaken

O z wel
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wel gaan, zoo is’erhope , die feker niet te ver«

fmaden is , dat gy uitgedient hebbende. Gou-

verneur wert over eenige Provincie , of gy
hebt eenige andere Koninkiyke bedkninge.

Dan tracht men in die vryhett van ipreken

wat verder te gaan : en y
t crimen daar gy dik-

wy ls onmatig mede overtuig*-^y t , overvloe-

dig tegen te gaan. Dat ik.wel feggen, dat

*iiemant yts om doet , alwaar het de

3eamptfte van de waerelt : de Prins felfs kryge

jook fyn geit. Ik zeg hier niet de tributen , en

tollen die jaarlyx van d’Onderdanen moeten

hetaalt werden : maar de Prins heeft een

groote loon, zoohy van de beroemde gepre-

Jen wert ;
zyn naam van yder een vermaart^

en hy door lyn weldadigheit als een

God aangebeden wert. Vordcrs de Beelden,

Tempels cn Altaren , cn watfe meer van dier-

gclyken foort van de Onderdanen krygen

,

zyn in plaats van loon , en dat voor de forge en

bekommerniftê daar zy het gemeene befte

«nedebefchermen , en alles geduurig verbete-

ren.En om kleine by hetgroote te vergclyken,

>zoo gy van vooren aan begint, als van het op-

perfte van een hoopte nemen , en van yder

trapneerdalendc, fulc gy fïen dat wy in

groote en kleinte alleen verfchelen van de

Opperftc ; Vordcrs foo zyn wy alle Huurlin-

gen.

DerhaWn ik wpf gemaakt
hadde, moeftniemantytsdocn, eiTdnnfoii

öiet recht van onhillykbeit mogen befchuldigt

werden. Zoo dit in geen hoek van myn Boek
gefegt
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gcfcgtis, eneengoet man behoort elders in

behg te zyn: wie kan fynwerk beter belle-

den, dan dat hyfyn vrienden zoekt tc vorde-

renden een preuve geeft in k aanfien van allen,

met wat getrouwigheit of neerfligheit , en
eindelyk metr wat een goethcrtigheit liy fyn

bevole zaak foekt uit tevoeren^ dat het versjen

van Homerus o;een plaats en krygt , \ is een

onnutte tt4?d-]\lomp. Maar myn partye be-

h oort t e denken, dat a!s ly my klieren , datze

met geen wyie te doen hebben, (zooder maar
ymantdenaam waardig is) maar met een uit

de borgerie, die een middelmatige naam heeft

in de oeffeninge der Letteren ; en niet die

in d^pperile deugt, dat alleen voor dc groo*

ten is
!

, dusdanig afgerech t z y

.

Alhoewel ik my over die naam bekom-
mer, want ik

,
lieve God ,

nicmnnt ge-

fprökcn heb , die te reen t een wy fe mocht ge-

iloernt werden. Ik kan over 11 niet verwon-
deren, dat gy dat leven ten kwaadien op
neemt , daar ik te vooren in dacfclfde crimen

frak, en niet bekeven wierde, daar ik niet fon~

der groore winlle te vooren in publy k de
faken verhandelt heb. Op welke tyd gy
Vrankryk doorrciil hebbende , tot het geficht

van den weflelyken Oceaan vertrokt , foo

kwaamt gy by geval by ons,als ik by de gèwin-
foekende redenaars myn plaatfe had. Die is

k dan goede vriend , daar ik u mede kan tegen

gaan , ik heb het ,
onder duifent befigheden

zynde,gefchreven,beantwoorthet : hkrfict

gy dat ik niet van de minfte ben, foo onfe zaak

O 3 do«i:
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doorugoeten ryp vonnis voor goec gekeurc

wert. Wat andere aangaat , die ons alle be -

fchuldigen/oois my genoeg het fpreek-woort

Hippoclides vraagteer weinig na.

L U C I A N I

De Tyrans vermoordinge.

Y/nant ging op het Kajleel om de Tyran om
te brengen > doch hy vont hem niet : maar
hy vermoorde fyn Soon , en liet de degen

in de vuonde [leken. De Tyran komende >

€7tftende datfyn Soone doot vuas , bracht

fin [elven om hals met de felfde degen.

De[en nu die op het Kafteel vuas ,
en des

Tyraiis Soon omgebracht hadde , begeert

eenpremie als een Tyran vermoorder.

w Aarde Regters, dewyl ik tweeTyrannen

©p eenen dag orn hals gebracht heb, d'eene

van kloeken ouderdom, end’ander in 'c fleur-

tje van fyn leven, die bekwaam was Sueceffeur

te zyn om alle fchelm- fttikken uit te rechten:

ik koom derhalven een preemie eiflehen in de

plaats van twee, wantik alleen defeTyran ver-

xnoorders , foo boos als fy geweeft zyn >

met eene wond twee booswichten aan een

kantgebracht heb,de Soon met hetfweert,en

de Vader door de groote liefde tot fyn Soon.

Den Tyran heeft dan voor \ gene hy wel uit-

gerecht



Tytans vermoordinge. 319

gerechtheeft, ürafgenoeg geleden : welke

levens-lyfs geilen heeft , dat fyn Soon voor

hem geitorven was ,
en dat aldernieuvvlt is ,

dat hy gedwongen is geweeft fyn zelfs otn te

brengen.

De Soon is door myn handen omgeko men,

endootzynde, heeft hy een voet gegeven tot

de andere moort, wanthy by fyn leven fyn

Vader een mede-helper was van alle fchelm -

ftukken, en na fyn doot is hy noch oorfaa*

oeweelt van Vader-moorderie. Ik ben dan de

gene die den Tyran heb omgebracht y
en my-

nen degen daar alles mede uitgerecht is: al-

hoewel ik de order van de dootflag verandert

heb , en de wyfe en maniere van booswichte n

dootteflaan, vernieuwt heb : want die de

fterkfte was, en fich kon defenderen ,
heb ik

omgebracht , den ouden man voor de degen

alleen bewarende. Hierom foo meinde ik

van u wat meer te verkrygen ,
en zoo veel

proemien tekrygen als’er omgekomen waren

:

wantik u niet alleen verlof! heb van het te-

genwoordige kwaat , maar ook voor vreefe

van toekomende. Ik heb een vryRepublyk

gemaakt, niets nalatende, dat fyn hoorns tot

eenig fchelm -ftukfal opfteken. Myn dingen

loo manhaftig uitgerecht hebbende ,
wort ik

noch beknibbelt ,
en van myn loon half be^

rooft, ik alleen en fal geen loon hebben, die

myn wetten gehouden heb. Maar die myn te-

gen fpreekt,doet dit niet tot yver van het befte

als hy voorwent , maar dat hy feer qualyk

tteemtdat die pmgebracht zyn,en wil wreken

O 4
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oorfaak van haar doot geweeft zy.
Gy dan Rechters, hoort my een weinig, als

ik de kwade daden, (die gy 1: wel kent) van
denTyran fal verhalen. Hier door fult gymyne weldaat konnen begrypen, en gy Tule
daar felfs behagen in krygen, overdenkende
van wat voor een pak gy verloftzyc. Want
wyhadden’er geen een, gelyk andere volke-
rengemeenlyk hebben, noch geen een fla-

vernie , wy verdroegen geen iieftigheit van
eenc H?er : Maar wy alleen moeiten het ge-
wcIl van twee Tyrannen dragen , foo dat wy
dubbelt ongelukkig waren. Doch d’oude
man was wat /achter, en trager tot toorn

,
cn

minder welluftigj want de ouderdom toomde
de hefcigheit wat, cn bedwong de begeerlyke
wel kiften. Want hy wierdc tegen wil en
dank tot alle fchelm-fhikken van deSoon aan-
geraden , zelfs Was hy foo Tyranachtig niet

,

alleenlyk dat hy hem gehoorfaamde. Men
ioLihetnauwlyxgelooven

, fooontfaghy fyn
boon: *c welk hyindefê faak getoont heeft,
hy was fyn doen en laten. Door gcwelt dede
hy wat de Soon gebood, hy fteafte die hy be-
geerde, foo dat hy hem overal in opvolgdc.
Summa, de Soon maakte den Vader tot een

Tyran; en de Vader was een Trauwant van
des Soons begecrlykheden. Alhoewel de jon-
geling fyn Vader d'eere liet van te rcgecren,fo
was hy niet te min het hooft van dc Tyra«nie>
en alhoewel hy befcherminge en hulpc van
hem leerde , om macht te maken , foo hadde
hy alleen vrucht van defe fchclmerien. Hy

was
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was het die Lyf-crauwanten eii wachten had i
die doode welke tyrannie wilden bedryven 1

hy, die de verfpiedingen vreesde. Hy washee
die de Jongelingen lubde 9 die de trouwe ver-

brak. Voon hent wierden jonge Maagden ge-

bracht. Zooder eenige dootflagen , bannifle-

menten, gelt-rooverien , aanbrengingen,’

fmaatheden gelchieden , alle defe dingen ge-
fchieden door brooddronkenheit van de/e

jongeling : de oude man volgde hem onder-

wylen al op,en was (yn leidsman in alle fchel-

merien, en approbcerde de kwade bedryven
van fynSoon.

Dewy 1 defe faak nu voor ons niet te verdra -

gen was, want defe driften nemen noch door
macht van het Ryk toe , en dan is haar geen

fchelmeri te groot : dan wasdat ook te vrefen*

datwy zagen zulx een eeuwige flavernivoor
ons to zyn, en dat die door fucceffie ibuda

overerven. Wam dit maakt een ander geen
kleine hope , als zy dit by maikanderen over-

leggen en verhalen : of hy fal wel haait ge-

dwongen werden , of terflonc fa! hy iterven 9

een weinig daar nafullen wy wfeder vry wer-
den : maar van dit alles was de. minfte hoop
niet te wachten, maar wy fcheenen b$j£r ££&
erfgenaam van defe tyrannie te verwachten-

Hier door quam het dat niemant van de
kloekfteBorgers het hegc in de hand durile

nemen, als ik: maar de vryheit vrierde van
yder een gewanhoopt , als ofmen defe tyran-

nien niet en koude overkomen , om datnfer

lbo veel modf/ónderbrengea- Maar bier

© 5 , ihi
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liaaikter werelt geen vrees voor, geen ge-

Üachtett had ik om daar moejelykheit in te

#Ien. Maar ik ging alleen aan, alleen zeg ik,

tegen foo Herken en ftrengen Tyraii ? öfhever

mict alleen, maar met myn degen : want die

lieefcmygeholpen,en heeft voor een gedeelte

deTyranmet my vermoort , als onderwylen

dedöotmyvoorde oogen was : ondertuffen

ter contrariedenkende, dochtikdac ik door

myn doot het gantfche volk foude in vryigheie

brengen. Als ik dan door de eerfte wacht ge-

komen was , en metgroote moeite de Iyf-gar-

de van daar geweert hadde : flaande doot die

my tegen Hond,en
9
t geen my voor quam,weg

doende, zoo kwam ik tot het hooft van de
faak felfs, tot d'eenige fterkte des Tyrans , tot

de fontein van alle onfe verdrukking® : en
door de borfhveeringe van het KaHeel ge-

drongenzynde, foo zag ik hem fyn zeiven

ilerk bekyken , toen doodt ik hem met ver-

fcheide wonden. Hier was doe den Tyran
omgebracht : hier had ik defe daat uitgerecht.

Van die tyd af waren wy alle in vryheit ge-

ifielt, allecnlyk den ouden man noch overig

zynde, die ongewapent en van fyn garde ont-

bloot , voornamentlyk van dien grooten
lyfcrauwantontrooft , die geen fterk e macht
meer waardig is. Doe docht ik by myn felfs,

lieve Rechters; alles ismy wel gelukt, alles is

gedaa^enallesheefc gelukkelyk fyn oogmerk
bereikt: maar hoe fal men ftraffen die noch
overig is ? HV is niet waardig dat ik myn htn -

«ba daar aanlegge, voornamentlyk foohy na

zoo
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ÖSó een treffelyke Jongelinx-moort gedooe

wcrtjfoofotide hy d’eerfte dootflag onteered.

Daar moet een beul voor hem opgefocne

werden : maar na de finaat , mach hy die niet

totgewin hebben. Laathem toefien , laas

hem gepynigt werden , laat Hem de degen

grypen : hem beveel ik da reft, Dit dan by

myn felven overpeinfende, gaa ik daar

van daan ; en hy hceftbegaan , ’t geen ik wel

te vooren gefpelt had :
denTyran is om hals

geraakt, en heeft een einde van myn Schouw-,

fpel gemaakt. . „
Ziet, ikboodfehappe u:l: uw eigen volk-

heerfching, en dat gy alle goets moets zy t, en

voortaan in vryheit leeft. Geniet nu n' iyri

weldaat ,
het Kafteel is nu Ieedig van fchelm-

achtige menfchen.Daar is niemantdie regeert.

Men kan nu Magiftraats-perfoonen maken,

rechts-zaken plegen, en volgens de wetten

pleiten. Dithebt gyl. alles door mygekre-

gen, en dat doormyn manhaftigheit, te we-

ten, uit die eene dootflag , na dat de Vader

niet langer leven en kon. Zoo acht ik billyk ,

dat ey t my voormyne kloeke daden een re-

delykeprcemie geeft: niet om dat ikgeltgie-

rig, of vrekkig ben , en weldaden wil voor
het

Vaderlant doen om loon : maar om dat myn

daden door een gefchenk foudèn voor goeê

gekeurt werden, en nietfmadelyk enongeagt

fouden heen gaan . Maar defen fpree.it net te-

gen, en acht het een onrcdelyke faak te zyn ,

dat ik daar een gefchenk foude voor
genieten.

Dat ik geen Tyran-dootflager en foude zyn,

Q 6
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en niets ha de wétten uitgerecht hebbe, en dat

ik geen recht heb om een gefchenk te eiflehen.

Ik vraag hem dat eens, wat begeertgy meer

vanmy? Hebik iüétgewilt? ben ik niet op

het Kafteel geweeft f heb ik hem niet ©ingé-

bracht? hebikdcvryheie niet gekocht? re-

geerder nu welymant £ dreigder wel ymant?
is my wel ymant ontvlucht? dat kontgy nier

feggen, want alles is in ruft en vrede, alle

wetten fyn herflelt , daar is een openbare vry-

heit , en een beftandige volk-regeeringe j

ongefchondenhouwelyken, veilige kinderen,

de Maagden fyn Tonder gevaar: de Stad toont

blydlchap over het gemeene geluk.

Wie is Autheur hier van? wie heeft haar ge-

doot?zoodcr ymant voor my die eere waardig

Ss , zal ik afftaan van een gefchenk. Zoo ik

nu alleen dit altesheb uitgerecht, my verftou-

xende , in gevaar des levens (tellende , op
9
c Kafteel gaande , dootflaande, pynigende,

d'een met d'ander wrekende, waarom lafterc

gy dan myne plichten > waarom maakt gy dan
datheevolk tegenmy nietTeer gun ft ig is? gy
hebt den Tyran niet gedoot > de wetten ge-

bieden , at wie eenTyran dootflaat, dat die

met geichenkenM vereert werden. Maar
fegtmy, is’er wat aan gelegen ofgy hem fcl-

ven doot£ ofdatgyhemoorfaakgeefr tot de
doot ? watmy aangaat * ik foude daar weinig

onderfcheit in vinden: maar de wet-maker
diccfr alleen gefien op de vryhtif , volk-regee-
r^nge en ombrenginge van Zulke fchelmcn.
I>eZe heeft hy die eere tocbefcheiien/en heeft

een



tyrans veymmdhigf.

een prcemie waardig geacht. Gy kont niet
loochenen dat ik fu!x gedaan heb. Wanneer ik

hem dan gedootheb, kondefên niet leven: ik
heb de dootflag gedaan , maar met (yn eigen
hand. Daarom en difputeert niet over de ma-
nier van de neerlaag : of hoe hy is omgeko-
men , maar ofhy omgekomen i’s , en ofzak
door tny n bellier gefchiec is : ’t (chynt dat gy
daar aan twyffelt , en daarom de weldoenders
van het Rcptiblyk wilt laitcren: wat, foo
ymant het niet met een degen , maar met een
hout, fteen, ofander in ftrunv-nt hem gedood
had? wat, by aldien ik den Tyran uitgehon-
gert hadde, en foo had laten fterven: foud gy
dan ook gehairklooft hebben,ofhy door tnyit
doen omgekomen was ? ofiou daar foe noch
yts ontbreken* om de wette voldoen: of
moeft ik dien (chelm noch wreeder doot
aangedaan hebben ? fiet, onderfockt, en ovcr-

feinft dit eene alleenlyk: wie van de fchuldi-
ge is’er over? wat vreeft is’er ? of wat voetftap-
pen van ramp ? als nu alles in ruft en vrede is,

200 is het achterklappenen datmen de manier
voor een gedane zaak (al 1afteren . cn van pres*
mie verfteken , ’t welk zulke toekoomt die dat
door loffélyke deugden verdient hebben-
Weet dat in dé wetten gesproken wert {of
ik moeft doot laogduurige (lavernie vergeten
hcbben.dat’er gefegt weit) dar d’oorfaak vaa
dc doot tweederlei is: zoo ymant zelfs doot
flaat : of(bohy het Zelfs niet en doet met eigen
handen

, maar heeft daar toe aanleiding ge-
geven .• dat defe met alle regt en reden , mét

O' 7 een-
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ecnderlei doot moet geftraft werdem Hy fegt

dan niet dat de feit minde »
4
is als hetbefta*n ,

en dat het daarna overvloet is , de manier van
het dootflaan te onderfoeken.

AVelkefoodanigenneerlaag gedaan heeft ,

lult gy ftraffen als een Menfchen-moorder,
en.geenfins vryfpreken. My , die nu op d*ei-

genfi-e wyfe het Republyk geholpen heb,
vveigertgy te geven, ’tgene my toekoomt.
Gykont niet' leggen dat ik onvoorfichtelyk
gedaan heb, endatdefen uitflagby geval ge-
fchiet is.Wat foude ik meer vreefen, wanneer
Jk de fterkfle omgebracht heb? waarom liec

ik de degen in de wont flekcn , foo ik niet te

tooren geweten had , dat fulx zoude gebeurt
hebben ? om

, gy mocht dat zeggen , dat , die

gedootis, geen Tyran en was j en hem die

Jjaam niet toe en kwam , en dat gy lieden om?
jyndoot niet veel gefchenks wildet gegeven
hebben. Maar dat kont gy niet feggen. Zult

gydaarom (die oorfaak gegeven heeftom den
Tyran om te brengen) gefchenken weigeren?

°curieusheit ! hier dwersdryft gy, hoe hy
°mgekomen is , daar gy onderwylen in vry-
heit leeft ? Ik weet niet wat gy noch meer van
hem begeert, die u wederom hcrflclt heeft in

€envolk-regeeringe? Maar de wet, volgens
tï feggen, fïet op het hooft-punt van de gedane
zaak: maar >c gene daar toe nodig is, laat hy
Varen, en is niet verder curieus.

Wat? indien ymant den Tyran eens verdre-

ven had, fou hy niet de proemie gekregen heb-
ben, v*n dat hy een Tyran doot ge(lagen had?

)
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ja , hy foudet met regt gekregen hebben : om
dat hy in plaats van üavemie , vryheit gekre-

gen had. Maar k geen ik gedaan heb 5 was

geen uitbannen , foo dat'er geen vreefe is dat

deTyran weder mocht herftelt wefdenrmaar

het houd t'eenemaal op, en is tot de wortel toe

uitgehakt , En overlegt eens, bid ik, van k be-

gin tot het einde , of 'er wel y ts is nagelaten,

van k gene tot de wetten behoort, en oPer

noch yts aan my manqueert , belangende de

ombrenginge. Vooreerfl: moeftkr een kloeke

onvertfaagde geeft zyn,die het gemeene befte

liefheeft, en daar voor niet en fchroomt fich

zelven in gevaar des levens te fteilen, die door

fyn eigen doot gewillig is het Republyk te be-

houden. Is dit niet alles in my geweeft? was

ik wel flaphertig ? die ik wifte door wat peri-

eulen ik moeft heen byten, heb ik door traag-

heit wel eens gefchroomt? dat kont gy feket

niet zeggen.

Oordeelt eens, ofmen niet en foudegewik

hebben , dat fulx gefchieden foude. En denkt

dat ik alleen uit herten gronc een proemie be-

geer , a!s een die dat door fyn weldaat ver-

dient heeft. Zoo nu de macht by rayn wille

niet geweeft en was, maar een ander voor

my denTyran doot geflagen had : legt my ,

fou het niét abftird en buiten billikheit ge-

weeft hebben , dat men een proemie gegeven

had? geenfins. Zooikfeide, Borgcrs, ik wil,

ik heb voorgenomen , ik heb aangevaart , ik

heb een proef-ftuk van myn wil gegeven , ik

ben alleen waardig een proemie te krygen:

wat
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wat fbud gydm geantwoort hebben? maar nu
kg ik dat niet, maar ik doe daar by, ik heb op
'c Kardeel geweett,ik heb my in gevaar geftelc,

en ik heb dutfemderlei dingen gedaan , eer ik

den Jongeling omgebracht heb. Meint niec

dar dit zoo lichten zaak is , door de wachten
heen cc komen, de Garde te overrompelen,en
dat een man der fb veel zal ombrengen. Want
dat is het grootiie en zwaarfle om een Tyran
te vermoorden. En dan is de Tyran geen

grootezaak : maar die , welke hem bewaren
en omringen

;
zoo ymant die weet t’overwel-

digen, foo valt hem al her andere toe.

Ik foude nok tot deTvran gekomen zyn
geweeft, foo ik fyn wachten en lyf-gardcn*

niet en had vermeeflert. Ik doe daar noch niet

by: maar ik vertoefin defe wat. Ik heb de
wacht overweldigt , de trauwanten heb ik

t’ondergebrachr, den Tyran heb ik ontwapent
cn ontbloot van fyn wacht. Dit gedaan

hebbende , ben ik noch geen eere waardig ?

wilt gy noch de dootflag van my hebben? zoo

gy daarna foekt, zooisdiederal. Ik ben niet

onbebloet, ik heb de dootflag gedaan,die zeer

groot en flreng was, te weten den Jongeling >
door welke hy van alle verraat bevryd was,
op welke hy alleen vertrouwde, die hem al*

leen foo veel was als menichte van trauwan-
ten. Ben ik dan noch die proemie niet waar-
dig? fal ik dan noch van myn eer ontbloot

werden? wat by aldienikeen trauwant, ot

naaar een Dienaar van den Tyran omgebrachfr

laadde ? of indien bet een welsaficne fiaaf

was i
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was ? fou het niet al een Hout beftaan geweeft

hebben,midden in het Kafteel te komen , ia

»c midden van de wapenen , een van de tami-

lnarlle der Tyrans omtebrengen^ conlide-

reei t nu eens wie het zy,die omgebragt ïs.Het

was de Soon van deTy ran,ofliever een wree-

ds r Tyran, een onverdragelyker Heer , harder

in het (haffen ,
heftiger tot fmaat: en dat het

meeile is, de Erfgenaam en Succeüèur van al-

len ,
door welke onferamp noch wel lange

konde gedaurt hebben. Wik gy dat defen

Tyran noch leefde, endathy het ontviucnt

was? zoo cifch ik uit haren naam een preemie.

Wat fegt gy-licden? zult gy k niet gevent

vreesde gy lieden hem niet? was hy niet een

feermoèjelyk en onverdragelyk Heer ? vor-

ders overweegt het principaal (ie punt van de

fake eens. k Gene hy van my begeert, dat beo

ik feer fraai tjes gedaan , en den Tyran met een

vreemde nederlaag gedoot, niet enkelyk, nog

met eene wonde , k welk voor hem te vwn-

fchen was, te weten ,
wiens hert van foo veel

fchelm-itukken knaagde: maar als ik hem te

vooren met groote pyne had gepynigt , en

k geen hy aldermeeft minde, ellendelyk voor

fyn voeten necrleggende, getoont had, te we-

ten, fynSoon, die in kfleurtje van fyn leven

was, welk een fchelm nochtans waar , van

goede jaren, fyn Vader gely k zynde,met bloet

cn etter vervult , dat fyn de wonden van die

Vader, dat zyn de degens van een ware Tyran

ombrenginge , dat is een waardige doot voor.

wreede Tyrannen, defe wreekingeis tot itrat

' van
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van foo veel fchclmerien. Want foohaaflig te

flcrven, en om te komen ,
en foo een fpekta-

kel niet te fien, dat is geen draf die een Tyran

waardig is. Want ikwift het wel* goede

man, ja ik wiR het wel, feg ik, en dat foo wel

alsymant, hoe liefhy fyn Soon had, foodanig,

dat als die geRorven was, hy goet docht , dac

hy niet een uur in \ leven hoefde te blyven.

Ik geloof niet dat alle Vaders zoo een gene-

gentheit tot hare kinderen hebben : maar defe

hadde boven d'andere foo yts , en dat niet ten

onrechten , want hy fag dat hy d'eenige was

,

die deTyrannie foude aanhouden , en fich in

alle gevaar voor fyn Vader Relde ,
en het be-

fcherm van het Ryk was. Was het dan niet

uit liefde,fo wilt ik wel dat hy fulx foude doen
uit defperaatheit : nieteens denkende langer

televen, fynlyf-garde mifTende. Want ik

maakte dat de vrede, pyne, ddperatie,

angR &c. hem met heele benden omringden.

Defe hulpe heb ik tegen hem gebruikt , cn
hem tot di~ laatRe raats pleginge gebracht.

Derhalven is hy fonder kinderen geRorven ,

gepynigt, fchreijende en weenende. Hy heeft

rouw gedragen , niet een langduurige , maar
die vooreen Vader groot genoeg was. Einde-

Jyk/cgeen alderbitterR was, foo heeft hy hem
zelven gedoot : welke foort van doot , alder-

ellendigR is,en veel wreeder is dan of die door
een ander gefchiede.

Waar is myn degen? kent ymant anders

hem? wierhy wel van een ander gedragen ?

wie heeft hem op’c Ka (teel gebracht? wie
hcefc
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1

heeft hem voor den Tyran gebruikt? wie heeft

die tot hem gefonden ? ö degen ! gy'die een

'deelachtige fuccefleurzyt van myn deftige da-

den : nafoo veel gevaar,na foo veel dootflagen

werden wy veracht , en werden geen proem ie

waardig geoordeclt; want indien ik uit de

naam van myn degen een proemie eifte : foik

alfo zeide,Regters,denTyran,doe hy fterven

wilde, en op die tyd fich ontwapent fag ,
zoo

heeft dele myne degen hem gedient , en heeft

hnlpe geweeft voor het gantfe volk van vry-

heit. Gy behoorde dan te overleggen dat die

een prosmie waardig was.Weetgy het 11 Heer

geen dank over foo een algemeen geluk? hebt

gy myn degen wel gefchreven onder de geens

die veel voor het gemeens beft gedaan heb-

ben? is hy we! onder de heilige gedenk- telke-

nen (gewyd? eert gy-lieden hem niet naait

de Goden ? overdenkt eens , of het met

waarfchynelyk is dat den Tyran fulx gedaan

heeft en gefproken, eer hy fich ombracht.

Als de Jongeling van my omgebracht , en

met veel wonden doorftoken wierde , en dat

in die deelen die fienelykft waren , om hem

meer te py nigen, die hem gegenereert hadde,

en hem teneerften aanfien verfchrikte. Hy

riep feeretbarmelyk, fyn Vader biddende,met

om hulpe ofbyftant ,
want die een out man

was en zwak : maar dat hy een fiender fou zyn

van huis-kruis. Want ik vertrok onderwylen,

die Autheur van de heeleTragedie was , voor

den Speelder het doode lichaam latende, het

het Tooncel, den degen , en al k geen tot het
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Q>el behoorde. Hy nu by fyn eenige Soon
ftaande , daar noch wat leven in was , in fyn
bloed gewentelt , met wyd-gapende wonden
die doodelyk waren , zoo riep hy luids-keels
op defe wyze : lieve Soon

, wy fyn om hals ,
\vy fyn gedoot, en als Tyrannen gekeelt.
Waar is de flachter ? voor wie bewaart hy my?
voor wie laat hymy over ? die nu al lang om
ugedorven ben: of hy moet myals een dis
out is, verlmaden

, en wil my meteen langfi-
me itrafFe verteeren, daarom delt hy mya
doorfoo lange uit. Dicge/prokcn hebbende ,
lociu hy na de degen. Want hy was felfs on-
gewapent

, om dat hy in alles op fyn Soon
vertrouwde. Die was daar al prefent, cn daar
toe lang nereid cn daar gelaten. De degen
dan uit fyn Soons wonde rukkende, zèide

* gy hebt my al lange gedoat, gy degen,
maakt nu een einde van myn kwaat. Komt ,

gy trooft voor een rouwdragende Vader,
helpt een oude cn ongelukkige hont, (leekt
hem de keele af

, doot den Tyran
, en bevryd

hem van droefheit , och of ik in u gevallen,
en voor u eerd gedorven was.

Ik foude wel gedorven hebben
, maar al-

leen IyK als een Tyran
, geloovendc nochtans

dat ik een foude nalaten dia het wreken foude.
Nu den. ik

, berooft van kinderen, ja als een
die geen fladiter heeft. Ditfeggende, door-
fhtf hy (ich al bevende, en niet machtig ge-
noeg. Hy wilde wel, maar het manqueerde
aan kracnten. Wat draden zyn dit al? wat
wonden? wat premie? cindclykgy hebt een

lange
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lange dootgefien , een werk voorwaarvan

groot befhan. En bier by den ouden man, cn

beider bloed byeen geloopen. Defe dagen

lyn een overwinnende flachtinge van de vry-

I heit, door myn degen uirgewerkt. Maar de

degen felfs in ’t midden van de beide , tocnen-

de tlat hy fyn Heer wel gedient heeft , en feer

trouw geweeft is. Zoo dat van my felfs ge-

fehiet was ,
fou het van minder eftime zyn.

Nu is het des te deftiger, door nieuwigheit van

de zaak. Ik ben dan die den Tyran gedoot

heb. Vorders hetbedryf is in verfcheidene ge-

deelt, gelyk men inde Comedien gewoon is.

Ik heb ’t cerft deel gefpeelt , de Soon de twee-

de ,eindelyk de Tyran zelfs de derden 3 want

de degen heeftfe alle gedient.

L U C I A N I

ONTERVINGE.
Daar was eenperjc07t> welke vanfyn erfgöet

ver(leken was > die de kojsfi der JMedicy-

nen oejfende.Onderwylen kwam jynVader

een onfmnigheit doorpekte te krygen } en

van de andere Medicyns verlaten zynde>

foogenas hy hem weder door eenfeker mid-

del y waar door hy weder in de familie

aangenomen wierde. Daar na kreeg de

Styf- moeder defelve fiekte van onfmnig-

heit 3 die hem ook bevolen wert te gene-

feu > maar wert weder onterft.

Lieve
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L leve Rechters, dit zyn geen nieuwe nog
verwonderlyke dingen , die myn Vader in te-

genwoordigheit doet, noch \ is de eeriie maal
niet dat hy fich daar over toornt. Maar die

wet heeft hy veerdig, en is gewoon tot de
rechts-zake te komen. Maar dit is my een
nieuwe ramp , al is ’t dat’er geen crimen
begaan is , waar mede ik kan hetigt werden
gevaar lydende, geftrafttewerdenom mync
konft* ten zy ik alles kan uitwerken , ’t geen
hymygebiet. Isdatnietfeerabfurd? Laat ik

genefen volgens de regels > en na de konft,

maar niet na het believen van myn Vader. Ik

wenfte wel dat de Medicyns zoodanigen
middel hadden , om ook myn Vaders onrede-
lyke gramfchap te genefen.

De onfinnighcit is wel genefen, maar fyn

gramfchap betert als fuur bier op den tap:

’t welk wonderlyk is , tegen al d’andere is hy
wr

el gefint , tegcns my raaft hy alleen. Na dat

ik hem van die fïekte genefen heb. Gy-lieden

fjetnu welwatgenees-loon ik daar af kryg ,

daar ik wederom van hem onterft werde , en

op nieuw van de familie ontvreemt werdej als

ofik maar voor een korten tyd aangenomen
was, ommy metgrooter verachting daar

uit te boenen.

In ’t geen ik doen kon , wacht ik foo lange

niet tot dat myn Vader het gebied
,

gelyk ik

onlangs noch kwam om te genefen, niet eens

geroepen zynde, maar als de laak is fonder

hope, zoo wil ik daar niet by komen.Daarom
derfde
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derfde ik om defeVrouw veel minder beftaan,

en dat met reden. Want ik overdocht wat

myn Vader my doen foude ,
zoo de faak niet

gelukte , daar hy my nu onterft, tcrwylik niet

eens tot de kure gekomen was. Het doet my
zeer, lieve Rechters 5 over myn Styf-moeders

ficktc5wam (y was een eerlyke en vrome Hooff

En over myn Vader die Gch over haar Gekte

quelc , en meelt om mynent wil , om dat ik

hem kwanfuis niet wilde gehoorfamen , ei*

dat ik niet konde doen 't geen hy gebood i

eensdeelsom de grootheit der Gekte , ander-

deels om de fwakheit der konll. Ik reken het

feker niet billik, dat ik daarom onterft werde ,

en niet aangenomen werde , om dat ik fulx

niet doen en kan. Men kan dan nu licht afine-

ten om wat oorfaak hy my in 'teerft onterft

heeft. Alhoewel ik daar van genoeg na het

overlyden geantwoortheb. Wat aangaat defe

die uitgeftorven is ,
fal ik na myn vermogen

antwoorden , wanneer ik u: 1: eerft wat van

myneftand fal uitgelegt hebben. Ik, die on-*

gefeggelyk ,
ongehoorfaam was,en myn Va-]

der onteerde,doende dingen die myn geflacht

niet en betaamde , zoo fprak ik myn Vader te-

gen 5 diefonder reden tegen my fchreeude en

baarde : uit het huis gaande , achte ik het my
een groot oordeel* en een ware keur-ftem,

dat ik na dat leven, verre van myn Vaders ge-

duurige ftraffe afwoonde 5 en myn oeffende

in feer eerlyke ftudien , en met de deftigfte

^ mannen dagelyx gemeenfehap had. ik ver-

moede al diergelyx van te voren, datmyn Va-
* der
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der wanneer hy niet wel by linnen was, op

my Tonder oorfake foude vertoornen , en my
valfchelyk zoude befchuldigen.

Daar warender ook al die die dele fiekte

veorfpelden ; cn dat alle pylen en dreigemen-

ten een weinig daar na op my fouden vallen ,

te weren haat ionder oorfaak,hai de manieren,

veerdige fchimp-woorden , wreede vonnif-

fen, roepen, toorn , fumma heele potten met
gal: my dacht dan beft re zyn,dat ik in de Me-
dicyne ging ftuderen. Reilende dan , Too heb

ik my overal met de befte Mcdicyns gemeen
gemaakt, kerende met grooten arbeit en yver

defelvekonft. Daarna thuiskomende, foo

bevond ik dat mynVader een grooterafernie

had
a welke van al de Medicyns dier plaatfe

verlaten was , die de fiekte niet diep genoeg
in en lagen , en ook niet wel oordeelden,

ik ondertuUchen als een eerlyke Soon be-

taamde , niet eens herdenkende op de voorige

ontervinge, ofop wederaannemingc. Want
'daar was niet dat ik hem eigentlyk toereken-

de , maar alle die londen waren vreemt. Ge-
lyk ik terftont feide, van fyn Gekte* Dcrhal-

ven geroepen zynde, zo heb ik hem niet haaf*

tig genelen. Dat is onfe manier niet, noch dat

gebied de konlt niet , maarwy moeten obfer-

veren ofde fiekte gcneellyk is , ofnier, en offe

buiten de palen van de konft gaat. Als dc dek-

te dan is dat wy behoorlyke genees- middelen
konnen gebruiken, vaerden wy die aan , en
dan doen wy ons beft om hem wat fïek te

houden. [Wanneer de fiekte te heftig is, en
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ai te ver gekomen * foo ileken wy daar t'eene-

maal geen handen aan 3en dat na een feer oude
wet, die wy van d'eerfte eeffcnaars ddes kunft

hebben : welke feggcn dat men geen fiekte

moet aanvaarden die droverhanc genomen
heeft.

Doe ik fng dat omtrent myn Vader noch
hope , en het kwaat noch nier te leer in-

gewikkelt was , elk punt te degenoverwegen-
de : 200 ftelde ik my in

?
t werk, en ik gafhem

tergoeder trouw een Medicament. Zommige
van die daar by waren hadden het fu/pedt 5

myn genees-middcl lafterende : en waren be-
reid my voor recht te roepen. Daar was ook
myn Styf-moedcr by,angitig en wanhopende,
niet tot haat van my, maar datfc vreesde

,
we-

tende dat hy feer ziek was. Want zy alleen

wilt van alles, alfoo fyfamiliaar met hem was.
Ik nochtans niet vreefende (want ikvyift wel
dat de teikenenmy niet en fouden bedriegen,
en de konft niet bedriegelyk was) ging onbe-
fchroomt de kure aan, acht gevende op de be-
kwame tyd. Alhoewel der eenige vrienden
waren , die my raat gaven niet te betrouwen

,

op dat, foo de zaak miflukte,my grooter lafte-

ringe foude veroorfaken , als ofik myn Vader
door fenyn gewroken had

,
gedachtig zynde

het ongelyk dat hy my gedaan had. Summa ,
hy bekwam terftont 3en wierde haaftiggefont:
en kende alles. De vrienden veranderden fich

:

myn Stief-moeder prees my, en de blyd-
fenap was openbaarj doe kreeg ik lof, en hy
kwjm weder by fyn finnen, Doe wachte hy

f ~ nk~
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niet lange , ofhy beraadflaagde niet geen an-

der» wantik kan getuigen, dat zoo rashy fuls

uit de vrienden veritont : zoo dede hy de

ontervinge te niete, en maakte my weder

fyn Soondyn behouder en weldader noemen-

de, bclydende dat hyfeker experiment van

mv genomen had, en excufeerde (Ich van

’t óene te vooren gefchiet was.

°In defe daat fchepte ydereen vermaak, te

weten, zooveel vromen als daar waren. On-

dertuffchen (tak het die in de krop » die liever

gefien hadden dat ik van de erve verfteken

was geweeft.Want ik merktewel datfeom die

faak met alle even blyde waren ,
maar

.
ik fag

dat fomtnige haar kolcur veranderden , haar

oo°en verbaad zagcnij: cn haaraanficht ver-

toornt wierde, gelyk door haat ennyd gc-

meenelyk gefchiet. Wy ondertuflchen, gelyk

het redelyk was ,
omhelsden malkander uit

liefde, want d'een was d’ander weder geko-

men. Vorder myn Stief-moeder wierde een

weinig tyds daar na ook (lek , en dat met een

•Teer zware en heftige (lekte. Want ik fag dat

het kwaat terltont aangroeide, en het was niet

eenenkele oflichte foort van rafernie : maar

wel een verouderde (lekte , die haar al lang

onder de leden gelegen had, defe berfte doe

uie,«n toonde (Ich de overhand te hebben.Wy
hebben ook noch meer reikenen van de on-

oenefèlyke rafernie ;
dit héb ik gemene yk

bydëfe Vrouw geobferveettv dat defe (lekte

in andere zachter en leëniger is ,
en alsdie tei-

kenen daar zvn ,
is zy geruft : . foo zy eemge

Msdicyn
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Mcdicyn aanfïet , of alffe daar maar van
hoort, 200 neemt die Ziekte zeer toe. *t Welk
biykt,datzy een zware en ongeneeflyke fiekte

I

heeft. Als ik dat fag, was ik’er moejelyk over*
en ik erbarmde my over de Vrouw, gelyk re»

delyk is, dat zyin foo een ongeval geraakt
was.

Myn Vader (niet kennende de oorfaak,
corfprong, en groote des kwaats) begeerde
dat ik haar cureeren foüde , en haar diergefy-

ken Medicament foudc geven : meinende dat
het defelve raiernie , fïekte en kwaal was ,

die ook met dreigende middelen moeften ge-

j

cureert werden. Maaralsikdewaarheitfeide,
reggende,dat de Vrouw geenderlei wyie daar

: van op foude komen: zoo nam hy dat kwnlyk,
;

cn wier daar over vertoornt , meinende dat ik

haar wilde veronachtfamen en verzuimen ,

my verwytendc dat ik myn konftnietvaft en
ihadde. Hem gefebiede doe, gelyk gemenelyk
gebeurt die droevig zyn , want fy vertoornen

|

alle over die, die de waarheit recht uit feggem
Nochtans fal ik hem antwoorden na myn ver-
mogen , eensdeels uit mynen naam,andcrdeels
uitnaam van de konft. Van de wetten fal ik

beginnen, door welke hy my baftaart

naken : op dat hy wete, dat hy daar na die
macht niet meer en heeftom te onterven , die
hy te vooren faadde. Defe macht en laar de
jwet-gever aan yder een niet toe: noch niet

ipan alle kinderen, noch men mach fo difcwyls
niet onterven alsmen wil : en dat ook nietom
ilderld oorzaken.

P 1

'dan

wil 1

Maar
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Maar gelyk de Vaders toegclaten is * om
fekcre oorfaken te vergrammen, alfoois ook

voor de kinderen toegeficn , dar fulx niet oa-

vcrdient en gefchiede. Daarom wert geboden

dat de wrake niet vry is, en Tonder vonnis:

maar beroept fich op de Rechters, welke niet

door toorn of laftcringen doen > dan alleen

’t gene recht en billyk is. En wilt w’eldat fulx

dagelyx gefchiede , datfe om onredclyke oor-

faken toornig wierden : want dcfe gelooft ee-

nige valfchc aandragerie
,
geene betrouwt op

fyn knecht , of hy geeft fyn leugenachtige

Vrouw geloof. Daarom wT ilde hy daVer geen

Taak ongevonnift gefchiede, en de kinderen

door geen onrechtveerdige fake verfiootcn

wierden. Maarhy giet water in , doet ook

rekeninge , en laat niets voorby gaan. Dewy l

de aanfienelykheit alleen de Vaders toebe-

trouwt wert , dat hy voor de Rechters roept

:

maar de authoriteit van vonnis te wyzen, of

die met recht bcfchuldigt , is by u: 1; die over

het oordeel fit.

Ziet noch niet op de misdaat daar hy my
medebefchuldigt,en waarom hy nu vergramt

is? maar overdenkt dit eerft eens, ofhy hier na

meer recht heeft om my van de erfFenis te

verüeken , die hy eens daar van verfteken,

en na fyn macht gebruikt heeft ,
die de

wet toelaat
,
en defe vaderlyke aanfienlykheir

vervult , en my daar na weder in de familie

aangenomen, en deerde verftekinge van

erven vernietigt heeft. Voorwaar ik fegge dat

het Teer onredelyk is, dat de kinderen ontcl-
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barellraffen cn vrccfcn te wachten hebben :

dat de wet nu een vertoornde dient
9 en daar

na 't gene gefchiet is, weder vernietigt : en dat

die dan al weer foti goet zyn . In fumma dat fy

het recht maar onder en boyen draijcn ;zoo als

het haar luit en belieft.

In begin was het wel redelyk dat te ge-

bruiken,en fyn Soon ftrafie die hy geteelt had-

de» Maar na dat hy fyn macht verbruikt heeft,

en de wet misbruikt, fyn gram lchapgeboet,

wederom aangenomen , noch een goe-

de opinie van my gehad heeft : zoo moet hy
daar by blyven , noit weer achterwaarts

deinfen, fync woorden herroepen, en het

recht kwetfen. Want hy kon niet weten of

: de Soon die hem gebooren wierdc, goet of

j

kwaat foude zyn. Hierom is geoorloofg

:

datfe onterven die dat waardig zyn , want zy
weten niet terwyl zy die opvoeden , hoe fy

zullen werden. Vorders als hy ongedwongen
en uit fyn eigen authoriteit fulx voor goet

I

keurde, waarom kan hy dan veranderen , of
wat wet is'er dan over ? daarom heeft de wet-
gever in defe maniere tegen u gehandclt : zo©
defen onrechtvacrdig was, en waardig om
hem te onterven, waarom herriept gy dat we-
der? waarom nam hy hem weder aan? waar-
om deed gy de wet te niet ? wat , het flont u
vi y , zulx niet te doen. Men kan u geen gelyk

geven , daar gy de wetten na u wil misbruikt

,

en het recht na u believen verdraait hebt.)

Laat de wetten nu niet geacht werden , en
wederom goet zyn, lieve Rechters,laatonder-

P 3 tufichcn
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tuftchen de getuigen Heten, ofom beter te feg~

gen de dienaars van uwe wil, eensdeels itrar-

fende, anderdeels eindigende* alshet u:l:goet
dunkt. £ens hebt gy geteclt, een hebt gy op-
gevoed : hier voor kont gy ook maar eens
doen onterven, foogy dat al met recht fchynt
te doen : maar 200 dat gefchiec fonder reden ,

geduurig,feer licht ,dat is boven het recht van
«en Vader. Daarom Rechters

, wilt hem fulx
niet tochten , om dat hy my van Hlver heeft
aangenomen, hy heeft het vonnis van het
h&oge recht getergc , fyn toorn geexcufecrt

,

herroept fich weder op de oude ftrafFe , en
^aderlyke macht , welke cyd nu verby is , en
Verdwenen , zy is voor hem niet meer goet

,

dewyl die verbruikt is. Maar confidereerc dit,

gelyk ook in andere rechten , daar de Rechters
met het lot vonmflèn: als ymant denkt dat
niet wel gevonmft is,is'c geoorloofc na andere
toe te gaan. Of wanneer ymant van fich
felven Rechters Relt, cn aan goede mannen
de laak bevolen heefc , zoo is het daar na ni et

weder gcoorloofr. Want foo ynaant, by wel-
kers vonnis hy niet gedwongen was in 't begin
te bly ven, en die van fich zelfs verkoos > is het
billyk dat men het ten beften neemt, ’t gene fy

goet gekeurt hebben. Gy ook, die in de macht
hadde hem niet aan te nemen , ten zy het fyn
ouders behaagde , zoo gy hem dan voor goet
gekeurt , en hem aangenomen hebt , zoo
is u recht uit, om hem weder te onterven.
Want het is on waardig aan de gene het ge-
fdliec , f#o hebt gy feifs getuige, dat hy weder

van
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jvan nieuws wel was. Dan moetmen geen

berouw hebben van weder* aannemingen

maar laat’er een vafte verfoeninge zyn * na dat

het vonnis foo dikwyls is uitgefproken * en de

zaak tweemaal geoordeek. Eens doe gy. hem

onterfde : ten tweedemaal* doe gy u van lin-

nen veranderdet j enmy in u familie weder

aannaamtj d'eerlte befluiten verbrekende, foo

Joelde gy u laatfte belióven vaft. Daarom is

het feer wreet*k geen gy laat ft befloten hebt^

hout u eigen vonnis. Gy behoort een Vader

te zyn , alhoewel gy dat beftuit voor goet ge-

beurt hebt ,en geapprobeert. Zoo wanneer ik

van natuur u Soon niet en was ,
maar ancen

aangenomen 3 ik rhein dat het 11 dan noeh niet

foudet geoorlooft zyn. *i Geen in ’t begin u

vry was niet te doen ? dat eens gedaan zyndc *

is onredelyk dat hec verbroken werde. \ or-

ders die eer ft van natuur u Soon was *
en we-

derom door het oordeel ett vonnis aangeno-

men* is het redelyk dat gy hem weder uitdry

en alfoo dikmaals van de familie verfteekt?

wel* zoo ik een fiaafwassen dat gy meindedat

hy oneerlyk was* en hem in de boejen gebragt

had , en daar na verltaande dat ik niet misdaan

hadde* en my op vrye voeten ffeldc : zou

het u dan geoorlooft zyn* als het u maar in het

hooftkwam * te vertoornen *om my weder in

de zelve flavernie te brengen? gceiifins

.

Diergelyke befluiten * begeeren de wetten

dat vaft en eeuwig zullen blyven. Ik kon veel

bewys-redenen bybrengen,datmen defen niet

weder kan onterven * die men eens onterft

P 4 heeft.
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beeft 3 en weder van zelfs aangenomen heeft t

ïkfai een einde maken. Ziet nu war voor een
Soon hy foekc te onterven. Dat zwyg ik nog,

dat ik doe onervaren zynde, onterft ben,en mi
onterft werde daar ik cenMedicyn ben, (in

defclaaken kaïrftemt m.y'de. konft niet) doe
ter tydr een Jongman , maar nu ouder , zoo
dnc men my uit myn ouderdom gelooven
Tonden , dat ik niets misdaan en heb. Want
dit is Teer licht, maar doe al is ftdafer geen
misdaat was

,
gelyk ik gefegt hebbe, maar ik

worde als een die zich kwalyk gedragen had

,

van de familie vervreemt. Nu werd >k uicge-

ftooten daar ik onlangs fyn behoud was , cn
weldadig fclieen. Wat kandcr ondankbaar-

der gefchicden } hy is door my behouden , en
uit foo ftrengen ftekte opgekomen, en die ge-

nefingc wil hy dusdanig betalen , denkende
niet eens op het goededat ik hem gedaan heb-

Ibe, maar hy vergeet dat feer licht, en laat het

varen; ik, die buiten rechten reden verftooten

was, gedacht niet cens aan het voorigeonge-

lyk, maar ik bracht hem fyn behoud toe , en

herftelde hem weder.

Ik heb doe geen kleine ofgemeene wcldaat

aan hem gedaan Rechters- nochtans fchyn ik

fuik een ftraffe waardig te zyn. Voeders weet

hy niet in wat ftaat hy doe was,maar gy lieden

weet het wel wat hy dede , wat hy leed , cn

hoe hy was , wanneer ik hemaannam om te

kureren
, wanneer hy buiten hoop van de an-

dere Medicyns was,en myn vrienden vloden ,

die daarniet en dorften b/ komen , foodanig
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!
heb ik hem gemaakt dat hy ook befchuldigesi

kan, en van de wetten difputeren* Zoo gy

I

fioch een voorbeelt begeert Vader,als gy byna
zoo waart, gelyk u Vrouwe nu is, heb ik u tol

u voorige gefontheit gebracht : daarom is hel

onredelyk, dat gy my voor die weldaden dus®

danig foekt te Iconen, want gy alleen door

my behouden zyt. Dat ik u groote weldaden
gedaan heb,bïykt uit het gene daargy my oves

befchuldigt , gy haat my om dat ik uVrouw
niet en genees die nu feer ziek is , hoe komt
het dat gy hem niet liever hebt, die u van dier-

gelyken ziekte verlo ft heb ? gy weet het hem
geen dank, daar gy uit zoo een kwade fiekte

zyt ontkomen? maar gy , ’c welk fecr ondank-*

baar is , foo ras als gy weder byufelfs zyt ge®

komen, foo trekt gy my voo r recht,die behou®
den zyt: gyftraft, engy komt weder tot u
oude haat

, gy herroept 11 op d'eigcnfte wet*

Gy betaalt de konft fecr ecrlyk , en dankt tl

grootelyx voor de genees-middelen, die maat
gefont zyt om tegen denMedleyn aan te gaan»

Geeft gy hem wat toe Rechters , daar hy de
weldaat ftraft ? dryft hyfyn behouderweg ?

haat hy die hem behouden heeft? wreekthy*
die hem het leven gefchonken heeft ? Jaat dat

doch niet toe : maar doet *t gene recht eti hü«

lykis. [\Yrjh m-: :

:

Zoo ik een groot fchclm-fiuk in tegen^

woordigheit gedaan hadde , nochtans foudp

hy het my moeten vergeven , om de vporigc

weldaat, en alles vergeten: voornamendyk

foo een groote weldaat, die alles te boven

P s gaat,
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gaat. Dit matig ik my felven toe te komen *
«at ik hem behouJen heb , en dat hy 'c my
moe: dank weten dat hy leeft , wys is, en ver-

llaat: voornamentlyk daar al de andere wan-
hoopten , en zy haar krachteloos kenden om
aegen de fiekte aan te gaan, want dit hoort tot

myn verdiende, daar ik doe ter tyd geen Soon
en was, engeen oorfaak my beweegde,om de
curgtie aan te vangen , maar ik was vry , en
vreemtvan allenatuurlyke band ; foo heb ik

nochtans niet geveinft , maar ik kwam van
felfs, ongeroepen , ongeboden, ik hielp hem ,

ik onderfteqnde hcm,ik genas hem, ik herftej-

de hem, ik behiel myn eigen Vader ,ik fuiver-

demy van de ontervinge, fyn gramfehap ftil.de

ikdoor wcldadigheir,de wet heb ik door regt-

^aerdigheit verlaten, door vyéldaat heb ikmyn
aannnemingc wedergekocht, in foo gevaar-

Jyketydhebik myn getrouwigheit aan myn
Vader beweten , en my felfs door hulp der

kónftingewikkeit , en door bedroefde faken

my een wettelyke Spon gemaakt. Gy kom
weldenken Rechters , of my dit een kleine

fiak was, wat al arbeid ik daar toe aangewend
heb, daar by fittende, dienende , de gclegent-

heitwaarnemende, dan voor myn Vader w y-

kende, en dan myn konft in
?
t werk Rellende

,

cn om de fiekte foo kortelyk te verdryven? dat

is het aldergevaarlykfte van'c gene de kon ft

heeft, dicrgelyx te genefen , cn dicht by die

hiiden te komen , die foodanig geftelt zyn.

Want als de raferni op het heftigfte is, fo wer-
den de omttaaders daar wel mede bevangen.

Daar
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Daar verdroot my niets, het was my niet te

zwaar ofte laftig , maar ik brocht alle hulp»

middelen by , om tegen de fiekte aan te gaan j

dndelyk verwon ik die door myn Medica-

ment. Laat niemant van die dit hoort by fig

lèlven denken : wat moeite is het een Medica •

ment te mengen?maar daar moet eerft veel ge-

daan werden, de weg moet bereid zyn om de

Medicync in te geven : het lichaam moet men
prepareren , om des te eerder te genefen : de

Medicyn moet over het gantfche lichaam be-

kommert zyn, ledig makende, verdunnende ,

behoorlykefpyfen geven , bewegende het na
alles dat goet is,men moet flaap maken.Waar
in de andere lichtelyk gehoorfamen : maar die

uitfinnig zyn,kanmen niet handelen door haar

jonftuimigheit, noch regeeren , dat voor de
Medicyn zeergevaarlyk is,daarom konnen zy

feer zvvaarlyk genefen werden. Als men in fo

een fiekte vts gevordert heeft, dat wy een eind
van de fiekte verwachten

,
en daar naar de

minfte fout gefchiet, zoo begint de fiekte we-
der te hernieuwen, en erger re werden , waar
door de cure belet,en de kon ft bedrogen werf*’

Zalmen dan ymant,die dit alles gedaan heeft,

j

fich tegen zoo grooten quale ftelde, en de
ialderzwaarfte fiekte wederom onterven , en
de wetten na fyn believen laten uitleggen te-

f

;en ymant die weldadig geweeft i$? laatgy-

ieden toe tegen de natuur zelfs ' te ^oorlogen >

ik, de natuur gêhoorfamende, Rechters j heb
myn Vader voor my behouden en bewaart

,

alhoewel hy my ongelyk doet» Wat , indien

P 6 hy
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by fyn weldoende Soon na de wetten foo als

by zegt , zoekt te verderven, en van de familie

vervreemt: zoo fal defen een kinder-hater zy n ,

enrechtvaerdig tegen myn Vader. Ik omhels
de natuur, maar hy veragt de natuurden fchem
recht en billykheic.

6 Vader! gydie my (onder oorfake haat.

o Soon I gy die tegen reden bemint. Ik wyt
het myn felven, die myn Vader aanhitft , om
gehaat te werden ,hem bemin ik, niet weten-
de waarom , cn ik bemin hem meer als hst

moodig is/t Is nochtans natuurlyker dat deVa-
ders de Kinders beminnen, als de Kinderen de
Ouders.Maar hy veracht de wetten al willens,

die de Kinderen > welke niet gedaan hebben ,

bewaart : en de natuur die de Ouders totgroo-

terln$ aanport. Niet alleen omdat hyver-
iehekien oorfaken heeft om aan my weldadig-

heit te doen , foo voegt hy my geen grooter

weldaattoe,als het betaamde: of op hetmin-
£fe doet hy niet meer als ik , en bemint foo als

ik. Maarójammer! diedenbeminder haat,

sn die hem lief heeft, uitdryfe , en die wel ge-

daan heeft leed , aan doet.

Ben omheKende onterft , en de wetten die

dekinderen tegengaan, op my (bekt uit te

braken» o Oorlog ! die gy tegen ’t recht der

natuure voert Vader. Dat is foo niet , ’t is foo

niet als gy wilt, de natuur en ftryd tegen de

wet niet, in dingen die tot de wcldadighdt

behooren. Hier komenfe met malkander

overeen , en d’een is d'ander een hulpe tegen

alle onrecht. Gy doet een> weldadige fmaat

aan,
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aan,gy doet de natuur groot ongelykjwaarom
doet gy de wetten en de natuur gewelt i

welke Toeken eerlyk^rechtvaerdig, en de kin-

deren lieftallig te zyn , en !yd gy niet : welke

gy tegen eenc Soon als tegen veele uitfchiet*

Gy houd niet op van ftraffen,welke fri de wel-
dadigheic der Kinderen tegen de Ouders op®

houden , en niet gemaakt zyn tegen die geen
kwaat en doen. Maar de wetten maken a&ic

tegen de gene die de weldoende niet dankbaar

en is* En niet alleenlyk geen dank en wyt ,

maar foekt my
t
om myn weldaden te ftraffen:

fieteens oPer wel yts onwaerdiger kan ge-

fchieden? defe kan niet onterft werden , die de

Vaderlyke macht eens voldaan heeft, en de
wet gebruikt heeft : daarenboven is hetanbe-

j

höorlyk, ymant die foo veel goets gedaan

heeft, uit te ttoorcn,cn uit de familie te fecten.

Nu is het genoeg getoont. Laat ons nu
overtreden tot de oorfaak van de ontervrnge,

©ndehocdanigheitvandcmisdaiÊ eens over-

wegen. Dan moeten wy weder komen tot

hetinfichtvan deWet-gever. Laten wy dn€

©ens al voor een korten tyd toeftaan, dat gy
moogt onterven foo dikwyls als gy wilt, laten

wy u die macht ook al geven tegen een die wel
dost. Ik ben nochtans van gevoelen dat gy
niet om alderlei oorfaken moogt onterven»

Want dat en fègt ook de Wet-maker niet 5

h geen gy veroordeelt hebt Vader, onterft dat.
5

op dateer genoeg zyom te klagen»

Want (oo dat was,wat hoefde dan hetvon-
nis f maar gy-llcden moet dat overwegen ,

P 7 Rechters*
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Rechters, ofmyn Vader over groctcen recht*
vaerdige faken vertoornt is, of niet. Confïde-
reert dat voor tegenwoordig. Ik falvan die
dingen beginnen

, die op fyn raferniegevolgt
zyn. 't Geen hyeerft gedaan heeft by fyn fin-
nenzynde, was dit, dat hy de ontervinge ver-
brak. Derhalven was ik fyn behouder, wel-
dader, in't kort fyn doen en laten. Hierin, (bo
net fchcen , was -er niets dat met eenige mis-
daat gevoegt was. Wat is 't, waar hymy dan
over befchuldigc ? watgehoorfaamheic, wat
forge die een Soon betaamde.heb ik naargela-
ten, wanneer ik buitens huife fliep? wat oacy-
dclyk drinken ofeeten kont gy tegenwerpen ?

wat overdaat? wat hoere-waart is’er geflagen ?

\yie heeft my daar over bcfchuldigt ? niemanc
niet, en dit fyn dingen waar over de wet ge-
bied afffant van kinderen te doen. Vorders is

myn Scief-moeder fiek geworden. Waarom
befchuldigt gy my daar over? en waarom wilt

gy my over haar fïekte ftraffen? niet , fegt hy.
Maar wat ? datgy haar weigert te cureren,
hierom waartgy waardig onterft te werden,
om dat gy u Vader ongehoorfaam geweeft
zyt? maar wat is dat

9
c geen hy gebied , om dat

het dingen zyn daar in ik niet en kan g'hoor-
famen, foo fchyn ik ongehoorfaam.

Ik fal een weinig vertellen. Maar die feg ik
eens voor al. De wet en laat niet toe dat hy
alles gebied, ook is niet noodig dat ik in alles

gehoorfaam ben. Want daar fyn eenige ge-
boden, welke, foogyfènietengehoorfaariit,
foo *yt gy nochtans niet itrafbaar : andere

zynder.
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zynder , foogy die niet gehoorfaamt , zytgy
itrafbaar

; gelyk als gy felfs fiek waart , en ik

niet en cureerde. Zooderyts van huiftelyke

zaken te doen zy , en ik die vctlüim* Zoogy
my eenig boere-werk gebood , en ik het wei-

gerde. Dar zyn alle baarblykelykc zaken ,

daar een Vader met recht mochte over klagen.

De reft is in onfc macht, te weten , dat tot de

konff behoort , en des felfs gebruik , voorna

-

mentlyk Co myn Vader geen ongelyk gefchie-

de. Zoo een Vader lyn Soon, dat een Schilder

was* gebood, Soon, fchildert dat, en die niet.

Wederom eenVlufikanr 3fpeeltdar s
endac niet:

ook een Koper- fmic, fmeeddat, en dat niet,

zou hy hem konnen onterven, omdarhyfïg
oefFent na fyn eigen believen? niemant geloof

ik. Hoe veel te deftiger is dekonit vanMedi-
cyneren, en tot het leven bekwaam , zoo veel

te vryer is hy die (oo een konff oefFent: het is

billyk dat dekonit een privilegie heeft om Cyn
macht te oefFenen, en nergens in gedwongen,
ofbekrompen wert, ’t is een heilige zaak, een
leere der Goden, een forge van geleerde lui-

den, die niet met flavernie van wetten te doen
heeft, nochmetvreefecnftraffe van Rech-
ters, noch keur-ltemmen ofvaderlykedieige-

men:en,noch zy is geen toorn van onverllan-

dige menfehen onderworpen. Maar indien ik

u geantwoord had, ik en wil noch en kan niet

genefen, maar ik heb de konlt alleen voor my
en myn Vader geleert , voor de andere wil ik

onervaren fchyncn: watTyranis'erfo wreet,

©fhy foude tegen wil en dank fy n kond ge-

bruiken?
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bruiken? diergelyke plichten moet men met
ftreelen en bidden Toeken teverkrygen,en niet

door wetten of toornigheit. Den Medicyn
behoortmen daar toe aan te raden , maar niet

te gebieden, vragen ofhy witmaar niet dvyin-

gen, maar hy behoort van felfs, en al gcerne te

komen. Dewyl hy Tonder eenig tegen-

fpreken van alle vaderlyk gebied vry en vrank
is ; defe konft is felfs vry ,

want de Steden

doen haar publique eer aan, aanfienelykhe-

den, vryheden en privilegiën. Dit is \ dat ik

in *c generaal uit de naam des konftes ant«

woorden kan, al was 9
z dat gy my die geleert

,

en veel gek en moeite aan te kofte geleic had ,

en defe eene cure , alhoewel ik die konde
doen , weigerde. Ziet ccns wat onredelyken

zaak gy my toelaat , die niet toe en laat myn
eigen konft voormyn felfs te befitten. Dele
konft heb ik geleert als ik u Soon niet en was

,

zyndc uwe wetten niet eens iubjett . Hier van

hebt gy de eerfte vrucht genoten , doegy my
geen hulp tot de konft geweeft zyt. Wat
Mcefter hebt gy gehuurt?wat gereetfehap van

Medicynenhebtgygemaakt? niet een ding.

Maar arm en bloot zynde , heb ik de konft ge-

leert van Meefters die overmy erbarmden.

Wantgy gaaft my dusdanigen reis-gelt, te

weten, moejelykheit, eenfaamheit, armoede ,

haat van vrienden
, en walg van neven. Voor

defe daat begeert gy myne konft te gebruiken,

en daar van Heer en Meefter tezyn- Hebt my
lief, zoo ik uit eigen drift cn genegentheit

gekomen ben* cn by u wel gedaan heb ,
daar

cn

I
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en kon ik geen dank vooreifchen, Vorders

paft het niet , dat gy van myne beleefcheit een

nootfakclykheit wilt maken: om dat ik u eens

geholpen heb, zoo gebied men myals'er een

oecafie is tegen wil en dank .* en men maakt’er

een gewoonte af, dat die eens genefen heeft ,

dat men die alryd daar toe kommandeert.

Het foude wel gaan op defe manier© , dat

die wy gecurcert hadden , wy die ook tot onfè

Hecren maakten , en ons feiven haar overga-

ven, en in plaats van geit te omfangen , ons in

fiavernie brochtcn, en gehoorfaamden *t gene

zy ons geboden. Wat kander ongerymder

zyn* en dat ik u genefen heb die foo heftig fiek

waart, daarom meint gydat gy mynkonft
naoogt gebruiken na tv fin. Ik kon hem noch

cenigfins gelyk geven,zoo hy my yts geboden

had
,
dat in myn macht ftond. Confidereer

eens wat hy my dan geboden heeft : want fegt

hy, doe ik een rafende fiekte had , hebt gy my
genefen: myn Vrouw (foo hy meint) heeft

felfdc fiekte en raferniejCn is ook van alle Mc-
dicyns verlaten: engy kont alles doen/t welk

gy meder daat betoont hebt: geneeft haar ook
van die fiekte: zooymantdit nu maar fimpe-

lyk hoorde , fou denken dat hy gdykhad ,

voornamemlyk, zoo hy defe kon ft niet en
verftont.

Zoo gy dan my hoort uit naam van de konft

antwoorden, foo zult gy verftaan, dat alles

niet in onfe macht enzy , nochfulke natuuren

van fiekten, nochde manier van genefen, nog

defelfde krachten in alle-mcnfehen» Hier blykt

nu
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nu het ondericheit tuflchen niet willen en
niet konnen. Gy-lieden hoort ondertuflchen

met gedult, dat ik van defe fake redeneer : ach-

tende dat hem geen ongerymdc, vreemde,
fonder oorfaak , ofbuiten ty ds gcfchiedende

difpuratie en is. Want de lichamen en zyn
niet alie van een temperament : alhoewel

©ogenfchynelyk de lichamen uit elementen
beftaan. Maard'eene heeft meer gemeen-
fchap met defen , en d'ander met d’under : en
datfegik van de lichamen der mannen , die

niet al!e eenderlei zyn, nog van het fHfde tem-
perament en conflitutie. Zoo dat hier nootfa-

helyktat volgt, dat de dekten ia grooteen
i'oorte grootelyx verfcheeien : wamd’eene is

feer licht te genefen , en dender bezwaart

,

d’eenefegsmen helpt de jw* en dender de

£df.

Zoo ymant meint dat alle koortfen, teerin-

gc, longe-zweer, ofraferni , in alle lichamen

van een foorte zymdie dient niet onder de wy-
fc en geleerde gefpclt te werden , noch onder

die gene die fulke dingen dagelyxonderfoe-

ken. Want de dekte is in d'eene zwaar , en ia

d’ander licht: gelyk eenderlei tarvv in vcrfchei-

de akkers gefaait zynde, fal andere vruchten

voortbrengen in een effen, diep, vogc, wel ter

fonnen
,
of ter goeder wint leggende

,
geoef-

ient lam &c. het fal vet , overvloedig en weel-
dig zyn; maar ter contratie in een bergachtige,

fïeenachrige aarde, ordie befchaduwt wert e»
onder de berg legt: ftimma, het komt ver-

fcheiden voort, na de verfcheiden aart der

plaatfe,
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plaatfe. Alfoo ook de fiekten, na den aart van

tie lichamen daarfe in komen, zynfe grooter of

kleinder. Maar die overflaande , myn Vader

1 overweegt de faak niet eens , maar meint dat

!

de rafermen in alle lichamen van een natuur

! is,en eenderlci cuure vertilt. En boven dien fyn

de lichamen der Vrouwen noch veel veriche-

knde van de mannen, in degenefinge en quaal

der fiekte is dit lichtelyk te kennen.JDeMannen

fyn valter en zenuwachtiger van lichaam :

|

zy fyn gewoon te werken cn te bewegen , le-

vende onder den blauwen hemel : maar de

Vrouwen fyn flap , niet wel t'famen geltelt

,

! zyndealtyd onderdak: blank, uit gebrek van

bloed en warmte , en overvlocc van vochten.

Daarom zymakkelyker aangetaft werden als

de mannen, zy werden ook foolichi niet ge-

nefen, voornamentlyk in een rafernie. Want
zy fyn kwaataardig en licht , en werden haaf-

tig geraakt, vorders fyn de krachten zwak, cn
daarom licht tot defe fiekte genegen. Hierom
en laat de fiekte niet toe eenderlci genees-

middel te gebruiken, daar gy-liedeu nu ver-

ttaac dacfe zeer veel van elkander verichelen

,

in manier van leven, bewegin gen , driften en

oefFeningen.

Daarom als gy fegt , zy heeft een rafernie 2

doener by de Vrouw israfend.Daarom mocc-
men defoorten niet vermengen , en alles voor

een raferni houden ; maar men moet onder-

fcheit maken van dc natuur van de rafernie.

Want, gely k ik in 'c begin gdegt heb, foo fit 11

wy na de natuur en temperament der fiekten ,

cn



#6 Lüciani AUxander.

en van wat qualiteit zy meed participeert, offè
warm of heet zy, heftig, ofafgaande, groot of
klein, dik ofmager,&c.fo© ymant dit te degen
inliet, fo is hy bequaam om hem geloofte ge-
ven, of de dekelai opkomen ofniet. Daarfyn
hondertderlei foonen enoorfakenvan rafer-
niearvan welke de namen defelfdeniet en zyn?
want het is niet het fclKic onwys,krankfinnig,
raas-kallencnte rafen: maar defe namen be-
duiden de groote of de kleinte van de dekte.
Ook fyn d'oorfaken anders in een Vrouw , en
anders in een Man

, als mede anders in een out
Man, cn anders in een Jongman: want in de
Jongelingengefchiet het door al te grooten
vervullinge: maar in d’oude luiden de onbe-
hoorlyke achterklap , onredclyke toorn, die
dikwyls tegens de huys-genooten uitgebul-
dertwert. Defe ontftelt haar in 'c begin: daar
na verandert zy in rafern ie.

Dc lichamen der Vrouwen hebben veelc
oorfaken om dek te werden : voornamentlyk,
faole ymant wat te veel haten , of haar vyant
benyden die het wel gaat : oflbohaarytsmo-
gelyk, is ofop ymant toornig zyn. Dele ont-
fonken fooallenxkens, en worden fooal inge-
kropt

, maar berden eindelyk in ee n rafernie
uit. Zulk en diergelyke dingen is u Vrouw
wedervaren Vader : cn ik weet niet ofhet on-
iangs niet wat tot hare dekte gedaan heeft. Zy
heeft nochtans niet gehaat , alhoewel zy dek
is, nochtans kan fy van geen Medicyn gene-
den werden. Zoo ymant anders haar kon ge-
aefen, en van hare dekte bevryden 5 dan foud

g7
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gymy haten, als onrecht gedaan hebbende,,

Ik ben dat niet be/chroomt te feggen Vader ,

al was 'c ftke dat men niet en hoefde te wan-
hopen , als nu , maar noch cenige hope
over was , foo zoude ik op foo een wyfe myn
handen daar niet aan Heken, noch terfion:

eenig Medicament in geven. Vreefende de
fortuin en het lafteren van de menfehen. Gy
weet datfe alle de opinie hebben , dat de Styf*

moeders en Styf-fbonen haten , alhocwelfc
goetaardig zyn : cn dat het een gemeene ra-

fernievan haar is.

Daarom fou ymant licht vermoed hebben ,
foo de fiekte anders uitgevallen had , en geen
hulp- middelen waren , foo zouw het een on-
trouwe en bedriegelyke kure geweeft zyn,
Myn Moeders faken zyn in deler manieren
Vader.; ik /preek dat uit ondervindingen;
fy en kan niet beter zyn, al had fy duifent

Mcdicynen ingenomen , daarom is het niet

waardig zulx aan te vaarden, ten zy gy my
dwong vcrlooren moeite te doen: engy wil*
det dat ik my een kwade naam maakt.

Gy lyd dat myn Collegaas my fouden
benydcn. Zoo gy my weder onterft

, foo
zal ik u nochtans, al was het dat ik van
Man en Maagt verlaten was , in \ minfte
geen qeaat toe - wenfehen. Maar zoo
Ct welk God verhoede) de fiekte weder
kwam : (wrant door aanhitfingen willen
defe fiekten w'd weder komen) wat fou»
de my dan te doen (laan ? ik faude u
genefen , al

s gy weet , wam ik fal al-

tyd
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altydmyn plicht doen , die de natuur der kin-
deren heeft ingeprent: en myngeflacht, zoo
veel in my is, fal ik niet vergeten" Zoo gy dan
weder by u felven gekomen waart, foo moeit
ik geiooven dat gy my weder foudet aanne-
men. Ziet wat gy doet, gy haait een fiekte op
u hals, en de qualc tergt gy. Gifter ofeergifter

uit foo een fiekte komende, twift en roept

gy alreets : en dat het meefle is gy vertoornt u:

gyzyt tot haat genegen : gy beroept u op de
wetten. Och Vader, dat was ook het begin

vanu voorige fiekte.

Luciani Alexander,

of
Valsche Propheet.

Deje Hifiorie befehrïjft het leven en daden

vanfikeren Alexander, dat eengrooten

bedrieger <was , 'welkefzg voor de Soon van
Podalier , en voor een Fropheet uitgaft

;

door defenfet Lucianus alle de andere be-

driegers ten toon.

*7
^Eerwaarde Celfus ,

gy fult het mifiebien

voor een geringe zaak achten, dat ik u een ge-

fchrevenboekfende, inhoudende het leven,

bedryf, onbefchaamtheit,en guichelericn van

eenen bedrieger, genoemt Jéfltxander^bê-

mtichitd. Maar foo ymant dat volkomentlyk

kondc
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konde verbalen , die fouw geen kleinder zaak

uitvvcrken , alsdic de daden gefchreven heeft

van ^Alexander de Groot , wiens Vader PW-
lippHs was. Delen heeft lbo veel uitgemtmt in

fchelmerien , als dender in manhaftige deug-

den Maar , foo gy dat met vergiffen iffe leien

zult* en by doet dateer aan ontbrak : fhl ik
, gy

Autheurzynde > dit duk werks;aanvnngen ? en
ik fai, zoo niet geheel, ten minden ten dccle 3

na myn klein vermogen dal uitzuive-

ren, en cenige weinige manden uitdragen : op

dat gy giffen moogt,hoe groot de hecle drom-
hoop is , die nauvdyx dryduifent koeyen , na

verloop van meniehte jaren , fouden hebben
konnen maken.

Maar ik vrees dat onfer beider namen fullen

j

geladert werden. Uwen naam * om dat hy ge-

bied,darmen door het fchryven fo een fchelm-

achtigen kaeveleen eeuwige memorie maakt

:

endemyne
,

dat ik myn arbeid bedede aan

diergelykc vertellingen , die van de Geleerde

niet en hoorde geleien te werden, maar welke

;

veel eer in een volkryk Theater van de Apen
cn Vollen behoorde vernielt te werden ; zoo
'tfake was dat ymantons fulx wilde tot een

crimen rekenen , foo konnen wy ons met ge-

lyken exempel verdedigen. Wan t ^trianus 3

zyndeeen Difcipel van Ep\Stetus 3 een groot

geroemtmanby dcRomeinfe Volkeren,dieal

fyn leven lang fig in dudien geoeffent had ,

dewyl hy yts diergelyx gedaan heeft , zoo fai

die voor ons antwoorden. Want hy heeft het

jeven befchreven van eenen druik-roover TiU
lïböTHS#
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liborns genoemt , maar wy fullen noch van

veclcruelderftruik-roover door hctbefchry-

ven geheugen ifïe maken; welke zyn ftruik-

roverien nieten heeft gedaan in boftchen en
bergen, maar felfsin de Steden : die niet alleen

M\nya of ida, ofeenige weinige verlatene

plaatsjes van Afitn heeft doorplondert: maar
die het gantfche Roomfe gebied met al fyn

llruik-rooverien vervult heeft.

Vooreerftfalikudemanaf/childeren, en
fyn aanfïcht op het nauwkeurigfte met woor-
den afpenceelen : alhoewel ik in de fchilder-

konft niet wonder ervaren ben.Hy was voor-

eer ft lang van ftature opgefchoten , fraai van

aanfïen , vol van Goddelykheit en Majefteit,

foo het fchcen, zeer blank, niet wonder ftekc-

lig van baart : fyn hair-lokken waren eensdeels

natuurlyk, anderdeels als een pruikje gemaakt,

en daar aan gevoegt , en dat feer aardig , zoo
darde gemeene man niet anders kon flen of

het was fyn eigen hair. Zyn oogen waren
fcherp fïende,en rontom bewegende, als oPer

ytsGoddelyxin was. Zynftem was feerfoet

cn helder. In fumma, deesaangaande, was hy
niet te laken. Alfoo was fyn gedaante. Zyn
geeft en verftant,ó lieve fJertules^dk de kwa-
de verdryft , cn gy Iupiter,d\e een af keer van

de droef- geeftigc hebt, ende de behouders

Dïofcuri , 'cis beter met de vyantte doen te

hebben, als met foo eenen. AVant in verftant,

fubtyligheit , en aardigheit, was hy uiefteken-

der als andere dieren.Ook in curieusheit, leer-

faamheir, memorie , en gelukkig yerftant ,om
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alles te begrypen , was hy uitmuntender als

men wel feggen kan , die hy nochtans ten

kwaden gebruikt heeft.

Dewyl hy daar nu feer goede indrumen»

i

tentoehadde, is hy terftont de voornaamde

cn de opperde van alle, dieinfchelmericn er-

varen waren, geworden ; ja hy was boven de

I

Cercopen ,Yurubatus ,
Phrynondas,

dernits en Sofirates. Want alshy fomtyds fclfs

aan de Behoud- Soon J^utUtinus fchrecf, zoo

|

fprak hy van hem fclfs zeer moderaar, dch ver-

gely kende by Tythagoras . Maar Pythagorm

j

zal my verlofgeven , die Goddelykcn wyzen
man : vorders ik weet wel , fco hy ten fynen

tyde,een jongen zynde,gekeft had ,fo foudea

zy hem voor Pythagoras aangefien hebben»

I

Maar, by der Gratiën y meint niet dat ik fulx

tot oneer van Pythagoras (egge, als of ik wilde

feggen datfe beide van eenderlei daden waren*

Want foo ymant het alderflimde en alder-

fnoodftedat van Pythagoras door laderinge

:

gefeit werde , (die men nochtans voor de
waarheit niet en hoeft aan te nemen) byeen

I

focht
5
zouden dieingcenen deeletepas ko-

I

men , met het minde gedeeltje van defen

doortrapten .sflexanders loosheit» Helpt my
i verfïnnen en herdenken , wat wonderlyk ver-

!

deelde temperament, en aart hy had om te lie-

gen
,

bedriegen , meineedig , om vol vmi
fchelmachtige fnoode konden, vaerdig ftonf 9
en engeduurig te zyn , om te volvoeren

I

gene hy bedacht hadde i geen arbeid fp&
rende * wetende alles op te pronken«mücW

CL geïo®
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gelooft te werden : ook hoe hy alles foo fraai

kon fimuleeren , fich heel 3nders houdende

,

als hy in fyn hertc docht. Niemant heeft oit

by hem geweeft, of hy fchcide met foo een

opinie van hem , als ofhy de befte en redelyk-

fte van alle menichen was, daarenboven cor-

declende hem voor oprecht, engeenfins be-

diiegelyk. Hier quant noch bypooginge en

genegemhert van groote dingen,want hy niets

klems en dachte , maar hy leidc fich ahyd uit

op manhaftige daden.

Doe hy noch een fchoonenJongeling was*

in 'tfleurtjen, als men legt, van'tgroeyen

,

(
?
t welk men uit de Salm kan oordcclen , en

hooren in ’t gene daar gefegt wierde) foo hiel

hy hoeren aan , en deed daar winfte me. On-
der allen zoo quamder een vryer dat een gui~

chelaar was, van die foorte , welke betoove-

ren> en met heilige woorden belefen , en lief-

de tuftchen d'een en d'ander weten te ver-

wekken, quaat op devyanden te brengen, om
alle verlooren fchatten te vinden en te graven,

en om erfgenaam te werden. Als hy defen

verftandigen jongen fag , cn tot fyn konft ge-

negen zynde, want hy nier minder zyn
fchelm-ftukken beminde , als defen fyn ge-

daante : hy leerde hem , en heefthem doe al-

tyd voor een helper en dienaar gebruikt. De-
fen ageerden dan by het gemeene volk in

*tpubiyk vooreen Medicus. Want hy had de

konft gelecrc by den Egypiifen Thoon , fyn

huisvrouw : veel gemengde genees-middelen
die gtfonr , cn veck die fchadelyk waren

:

in
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in welkers plaarfe hy Succeflëur,en Erfgenaam

geworden is. Vorders defen Dodor en Min-

naar was geboortig van Tyatten, te weten, uit

diefoort- welke met dien Tyaanfen yffftl«-

mus verkeert hadden, en fyn gantfche Trage-

die wel willen.Zier gy wel,uit wat ifchool ik u

een man voorlid ? als nu ^4lexander volwaf-

fen van baart was, en defen Tyanerdootzyn-

de , is hy tot armoede vervallen ; onderwylen

verdween zyn fraje jok en gedaante ,
daar hy

mede pleeg de koft te winnen , evenwel was

hy altyts groothertigihy begon ondertuflehen

met een B^nilmria handelen , een Chro-

nyk-fchryver,een man voorwaar ,
in ’c flry-

den,d’alderflimfie van aart, (ik meindatfyn

naam Coeconn is) fy gingen met hare guicheie-

rien om, de vette menfehen (want alfoo noe-

men zy felfs het gemeene volk in haar eigen

toover-taal) febeerende.

Hier toe hebben zy een rykVrou\v-menlchs

Macetis genoemt, gekregen ; die ouderwas

,

dan tot de vryagie bekwaam,die fich nochtans

beyverde om gemint te werden. Defe gafon-

derhoud,en defe zynfe gevolgt heel uit Bithy-

men in Macedonien : zy wasgeboortiguitde

Stad Vellet , welker plaats wel eer onder de

Koningenvan Macedonien gebloeithad, en

%vcrt noch van eenige weinige flcchte luidjes

bewoont. Als zy nu fagen dat daar draken

waren van feltfamc groote , en daarby tam en

flil }
foo datfe van de vrouwtjesgevoed wiet»

den, en by de kinderen fliepen
,
getrapt ofge»

drukt zynde , lich niet en Uweegdcn , o£
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quaat en deden : ook datfe melk uit de borften

fogen, gelyk de kinderen, (want fulke zynder

by haar feer veel, daarom is het geloofwaardig

datdaareertydsde fabel vanOlympus uitge-

iproten is , als zyALexancUr ontfing , dat'er

doe foo een draak by haar geflapen heeft) van

defc Serpenten hebben zy een gekocht, die

feer fchoon was, en dat voor weinig geit , cn

(dat ik de woorden van Thucydidts gebruik)

hier uit fproot den oorloog. Tc weten , ais

twee fcer ftoute fchelmen , die tot alle fchel-

merien vaardig zyn,zulkcn maatfehap aangin-

gen , hebben licht konnen befefFen
, dat de

hoopenvreefe over de menfehen fouden ty-

ranniferen : welker een van beiden, foo ymant

die tot fyn nootfakelykheit gebruikte, fou wel
haaft ryk werden. Wantinbcide, ofin die

vreefde, of in die hoopte, zoudenfegrootelyx

een nootfakelyke voorfienigheit fien , die feer

begeert wierde : want op defe manier hebben

de Dtlfhi groote fchattcn vergadert , en fyn

daar door vermaart geworden: als ook Delub
9

CUrnt , en de Branchides : wantdie luiden

werden Tyrannen , daaraulke* alsik daar da-

delyk genoemt heb , te weten, door vrees en

hoop; die tot de heiligdommen loopen, en

toekomende dingen willen feggen, offerende

hondercofïèngolyk, gevende goudene tig-

ohels.Zy hebben doe met elkander gefproken,

en laten verluiden
,

datfè orakelen fouden

uitgeven; en foo defe haar wel gelukte, hoop-

ten fy binnen korten groote fchatten en ryk-

donunen te bekomen; \ welk veel deftiger is

uitge-
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uitgevallen, als fy wel gedacht hadden.

Doe lagen zy in ’t begin na een goede plaatfe ,

hoe zy het eer 11 zouden aanvangen,c-n't fclfde

aanvaarden. Cocconas achtc dat Chalcedon daar

belt bequaam toe was ,
want het een Land-

fchap is vol van Koop-liedcn , en om dat

Thracien en Bhhynien nagebuuren waren ,

cn niet vergelegen van ^Afien en GaUtien y

zoodat’er veel volk rontom woonde. Ter

contrarie evenwel zoo verkoor ^flexander

fyn vaderlant: wanthy feidc (dat ook waar-

fchynclyk was) dat men fuiken zaak hoorde

te beginnen , onder een plomp en onverüan-

dig volk
,
en die daar in meeft geloof fchenen

fc geven
,

gelyk alshyleide dat die van Pa*

\

phlagonien waren, voornamemlyk die boven

boni muuv woonden , want die feer bot en

fuperfhtieus waren. Want als daar maar een

Trompetter, Trommel- flager, ©f Cymbel-

fpcelder quam , en door een hairen teems

(als men feit) Oraculen fprak , daar fou al dat

volknaloopen ,
alsoPerymant uit den hemel

|

gevallen was.

Als’er cenig gefchil tufïchen beiden be-

gon te komen r is ^Alexander overwonnen.

Zoo trokken zy dan na Chalcedon, (wantin
! dat Stedeken fcheen eenig voordeel voor haar

||

relieken) en begroeven in den Tempel van

p̂olio , die by de Cbalcedoniers de outlle is ,

eenige kopere berdekens, op welk gefchrevcn

flontjdat JEfculapius met fyn Vader „ApolU

binnen korten in VontusFoudcn komen, en op

^boni muur woonen. Defe tafeltjes foo met

0_5 °Pfeï
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opfctgevonden zynde,zo hebben Cy lichtelyk

konnon uitwerken, dac die gerucht door heel

jBithynien en Ponltu verfpreide, roornament-
Jyk op Atbons muur. Wan: defe befloten

een Tempel op te richten , en hadden al ge-

gravenom de fondamenten te leggen. Cocco -

was dan in Chaicedonien gelaten zynde,begon
dubbelfinnigeantwoordentefchryven. Wel-
ke daar na flierf, van de Draak, fooik gis

,
ge-

stoken zyndc. In defes geltorvenen plaaats

facccdccrd^ A!e zander } hebbende gelokt hair,

voor neerhangende , met een ptirpere rok mee
Vfk tudchen beiden gemengt , en daar boven

©vereen wit kleed, houdende een fikkel in

fyn hand , na het exempel van Per[ent , van

t
%velke hy feidc dat fijn Moeders gedachte was.

Die onfinnige Paphlagomut , daarfe beide

lijn Vaderen Moeder kenden„endechte luid.-

jes waren, nochtans geloofden zy fijn Arcicu-

Jen die hy zong: die van Perfides gejlachte is ,

fchynt Plaoebus ‘teer aangenaam te zsyn: den
Godielykpn Alexander, isuit het bloes van
Padalier gefproten. Djfen Paddirinr was
wellultig, en vrou wclyk van natuur ;

zoo dat
hy vanTricca tot Vaphlagonien op Alexanders

Moeder verhit en verfot was. Daar is noch
een Orakel gevonden , als van een waarfeg-
gendci'ybllle : aan deJlrant van de \ee^ Etixi -

nusgefegt,by Synopen, daarfal een Propheet
by de muur %yn , die uit het geflachte van Au-
loniusgefproten is: die uit de eerfle eerden dry
tienen toonen

y vyfandere eenen
, en dry

-

vaaaistmntlg
$ uit defe vier cirkels befiaat de

mam



$f valjche PhÜofooph . 367

vxamvttn die man dien lieder behoud falyjjn*

Een lange tyd daar na viel ^flexander met

I

defe Tragedie in lijn Vaderlant ,
alwaar hy

gdien en geëert was : fimuleerende fich dik-

maals, alsof hy met een God (prak , lijn mont
met ichuim vervullende , 'c welk hy iichteïyk

kon doen met een worteltje , (met eenig kruit

Struthiwn oQnaamt , bequaam om wel te be-

reiden) welke hy kaude. Vordersdit fchuim

feheen yts Goddelyx en verfchrikkelijklt te

beduiden. Lange tijd te vooren had hy een

Draken-hooft van lijnen gemaakt , 'c welk na

een menfehen hooft geleek , dat wonderlijk

met verwen opgepronkt w as 3 dat door paarde

hairen fijn mont opende en toe dede. Ook zo
liet hy hem de tonge (gelyk de Draken heb-

ben) uitfieken 5 die tweefnydent, en fwart

gekouleurt was; ’c welk alles met Paarde-hair

ukgericht wierde. Vorders dien VelUiz^m

Draak was al gereet, en wierde t'huis gevoed

:

welke van haar voor den dag gebracht wierde,

als het nootfakelijk was ,om hare Tragedie te

fpelen , ofom Meeftcr van het fpel te werden.

Als alles nu gereet was, foo wierde dit gedaan

bynachte komende byde fundamenten van
den Tempel, die onlangs opgegraven waren,
(want daar fiont water in , dat'er ingedropen,

ofin geregent was) aldaar legt hy een uitge-

holt ei, in het welke hy een jong gebooren
Serpentjen gelegt hadde : en dat onder een
hoop (lijk verbergende

,
ging hy weg. Des

ochtens naakt op de Markt fpringende , alleen

dat hy een goude gordel voor fijn ichamclheic

4 gefehos£.
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gefchort hadde, hebbende imfljn ham een fik-

latende fijn neerhangende lokken zwieren
en wajen

, even eens ais de gene die van Cy-
e e

*

,

Moeder der Goden, opgetogen zijn.
Doe klom hy op een hoogen Altaar , fep-

gende, dat de Stad gelukkig was,, die de men-
ienen een God in

?
t openbaar konde toonen.

3 ie daar by Honden, (want de heele Stad
yPcr byna neen) waren Vrouwen, oude Lie-
den

, Jongens , welke over hem verwonder-
den, en nem aanbaden, geloften doende. Oa-
aertutfehen (prak hy eenige onbekende woor-
den die niet en betekende, en geleken weina
het H'ebrceus ofPheniciers

5 alfoomaakte hy
naar verflagen, om dat zy niet verflonden
t.genedac hy feide , nis alleenlijk dat hy fom-

A'pollo en JEJcttlapHts noemde
j onder-

wijlen loopt hy na de fondamenten van den
Tempel, diegebouwefoude werden: komen-
de tot die floot en fontein daar het begraven
Orakel leide , en in 't water flappende, foo
z2V, hy lui^dteels ter eeren A'po/lo en
jEfciilaplus

t en riep den God dat hy met °oe«
der geluk wilde in de Stad komen. Doe eiflen
nyeen Phiool-glas, die hem van ymant pe-
-angt wierde^defe doopten hy onder het wa-
ter, cn fchepte met het water en flijk ook het
ei, in welke hy die God floot

, en weder met
wit was en ceruis toe maakte. Doe hy dat ei
in de handen hadde

, feide hy dat hy AiJeitU -

plus hadde. Ondertuflchen keken [y hem mee
verbaasde oogep aan > verwachtende wat’cr
roiidegcfchieden^ verwonderende fleh , over

het
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Het ci dat in het water gevonden was

Doe hy het ei gebroken had ,
nijpende dat

met fijn hand ontttukken, en het jong ferpen-

tjen nemende, liet hy het bewegen, en om fijn

hand kruipen :diedat nu fagen, verhieven haar

Hemmen , en groeten hem voor een God

,

roepende dat die Stad gelukkig was , en wen-

fien terfiont van hem rijkdommcn,goedcren,

gefontheit &c.van hier liep hy weder pa huis,

met fich nemende den terflont geborenen

jEfcilapius, te weten, dietwcemaalsgebo-

ren was , want de menfehen komen maar

eenster waerelt: en dat niet lieve lupiter uit

een ei van een Cortnis , dat is een kraitjen ,

(want foo was fijn Moeders naam, noch uit

een Kraai , maar is uit een Ganfen ei voortge-

komen. Het gantfche volk dat volgde hem

,

zynde van geefle opgetogen, en door goede

hoop als rafend. By daag hiel hy de loopen.

Als de Stad nu foo vol menfehen was , datfe

die niet langer en konden bergen, die alle als

Tonder herflenen en verliant waren, foo fchee-

nen zy alle geen brood-etende menfehen te

zyn, (gelijkte Poëten feggen) maar die in fi-

guure alleen van de bedien verfchëelden. In

fekerhuisjea dan op een bed fittende, op die

wyfeals het een Propheet betaamde , foo legt

hy in fijn Palidfen fchoot , den voorfchreven

JEfatUptus,dk feer groot en fehoon was i als

defen fieh om fijn hals geflagenhad, liet

hyde Haart nederhangen ,
(wanthywas feer

groot, 200 dat hy hem van fijn baart af tot om
laage op d’aavde neer hing) hebbende alleen

a 1

CL $
bet
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,

het hooft onder fijn oxclen , want hy was fee

tam om te handelen : maar het hooft van dien

lynen Draak liet hy aan d^andere zyde uit fijn

rok fien, \ welk van die levende fiange fcheen

te zyn , die van fijn borft tot om laage neder

hong.

Denkt my nu een huisken , dat niet zee r

koitelyk ,
nog al te ligt cn was \ daar een

een groote toevloed van menfehen , die onder

malkander woededen en liepen , en eer opge-

togen waren , eer fy de zaak zagen : welke

daar in gaande , verwonderden fig feer grote-

3yx, dat foo kleinen ferpentjen infoo weinig

dagen tot foo groo ten draak geworden was,

en dat in figuur van een menfeh , die foo tarn

entra&abel was. Zy liepen daarvandaan,

eer fy alles naukeurig hadden doorfnuffelt, en

wierden daar uit gedreven van die daar weder
«ieuws in kwamen kyken. Vorders over dé

deur daar men ki kwam , was een andere ope-

ne deur daar men uit ging: diergelijks fegt men
dat de Maczdomers in 2ab)lonizn deden, wan-
neer alexander de Groot Coo heftig fiek was j

want die rontom de Koninklyke Legerplaats

ftonden , begeerden hem te fien , en voor

het laatfte tefpreken. Enditfpe&akelfegt

men , dat delen fchelm niet eens, maar feer

dikwil» gedaan heeft, voornamentlijkals'er

rijke luiden waren , en nieuwelingen. Zoo
wy hier,, waarde Celfutj de waarheit wilde

feggen , en die Paphlagonïen en Panui ten

beften af nemen, dat ly foo bedrogen zijn,

want fy zijn botte cn onverftandige men-
lek n,.
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fchcn, al is k datfe den draak met haar hoor-

nen scraaktcj (want dat liet Alexaader een

yder toe die wilde,) en in die donkere plaats

dat gemaakte hooft zagen open en toe gaan

,

cn dat loo kundig ,
dat de zaak wel ecn I2 e-

mocritus vcreillc ,
of wel Epicurist en Metro •

dortu 3 of iemand diergelijks ;
welke een on 1

verwinnelijk hart tegen fulke en diergelijke

dingen hadden ,
en fulfes in genen dcele ge-

loofden : want die wel gillen konden wat het

was, en foo fy daar niet wel konden achter

komen, foo hadden zy voorgenomen, alle

guichelerijen te vlieden ,
het zy dan wat het

mogt zyn , dat het maar enkel bedrog en ge a
j

maakt werk was, en dat fulks niet cn kon

gefchiedcn.

In weinig dagen dan quam *er een toevloed

van geheel Bithynhn> Galdtien en Thlratien $

die dit eerft kwamen boodfehappen , leiden,

datfe hem hadden den geboren wedden, en

dat die God , diefe daar na getaft hadden pin-

nen lbo korten tijd fo groot geworden was,en

van aangefigt een menfeh geleek. Hier kwa«

men doe fchilderijen,beelctèn,en regelen vara

koperen filver,die dienGod geleken. Eindelijk

kreeg hy ook een naam,en wierde Glycorigz-

noemt,en dat dooreen Goddclyk vers’,t welk

Altx&ndèr in volgende manicre uitfprak : l\
ben dte Glyconjbet Hebt dwmcwfiben>hetdèrd&

bloed van jupiter.Als het nu tijd was,dat(daats

’t alles om gedaan was) hy oraculen uitgaf ,

aan de gene dieze begeerden ,
en waarzeide ,

eelesentheu krijgende door ~sZnfilQ$htts
;

die
5 "

Q*<5 iff*
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Jn CHielen een Profeet gc weeft was

, (als fija

Vader Ampbiareus doot was en niet meer on-
der die van Thehen leefde/ooishy uic fijn Va-
derland gedreven ,xn van daar na Cilicien ge-
reift^doch heeft hy fig daar niet qualijk bevon-
den 5 want hy zeidc de Giiiciers toekomende
dingen, ontfangende voor elk eenituiverof

twee) vandefe, feg ik , kreeg hy gelegent-

licit : want ^Uxxnder voorzeide een yder die

daaromquam. En dat die God daar na zelfs

foude antwoort geven ;
beftemmendc daar

coc een zekeren dag. Hy gebood ook dat een
yder , ’t geen hem goet dogt , en meeft wilde

Jeercn , in een boekje foude fchryven , cn

"cfèlve met banden toebinden,cn met was of

zegelaard foude toezegelen: als hy nu de boek-

jes gekregen , cn heimelijk doorfien had-

de (want nu .wa$ het orakel gemaakt , en de

gordijnen hingen al} foo foude hy ordente-

lijk diedooreen Roeper en Godsgeleerde la-

ten oproepen , welke die boekjes gegeven
hadden. En als hy de God van elke zakegq-

vraagt hadde , foude hyfe weder geven , an

fy fouden die weder gezegelc ontfangen , on-

der welke de antwoordezou gefchreven ftaan

na vereis van de zaak ;
want die God fou ant^

woorden op het gene hem van een yder ge-

draagt wierde.

Dit was dc bedrjegerije , die vooreen man
&Is gy zyt d en ik , foo ik niet te vee! roem

,

wel te fien is ; maar voor de Idioten, welke

haar neus vol fnothebben,en ongefnoten zyn,

fshynthet$ea ongeloofelyk mirakel.. Alshy
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ru verfchcide konften hadde uitgevonden»

om de regelen te breken, cn te lezen 'c gene

yder een vraagde ; foo antwoorde hy daarop

’t geen hem goet dagt: en hy gaffe gebonden
cn gezegelt wederom, niet fonder groote ver-

Wonderingevan ydereen. Hiervan wierde

jveel onder haar gefproken , hoe het weien
'kon , dat hy wifte ’t geen dat daar in ftond.ge-

fchrevcn
, cn van haar foo vaft toegezegelt

was
, foo daar niet eenige alwetende Godheit

onder ichuilde.

Maar gy zult my mtflehien vragen , hoe hy
'dat klaarde. Hoort dan toe, hoehy (yn be-

driegerijen aan ftelde. Deeerftc manier was
aldus , lieve Celfös • de agterftc zyde van het

zegel wift hy aardig met een gloeijende naak
los te maken cn.te fmelten : en als hy dan ge®

jlefen had , foo maakte hy het was weder
warm, cn wift het dan met hetbandjen van

agter vaft te plakken , fonder dat het zegel go
(chonden wierd. De tweede manier was
idefe, engefchiede dooryts datze Collyrium

noemden : dat werd gemaakt van Berytifcb

ipik , lym
, en een doorfchynen Je fyn gdtoo-

(ten fteen , met was en ma ftik; hier uit wierd

her Collyrium toebereid,en hy het vuur warm
‘gemaakt , dan foo maakte hy het zegel vogtig

met fpeekfel , en drukte het Collyrium op het

zegel , k welk daar dan ingeprent ftond. Soo
ras als dit dan droog was

,
(want het aanflonts

(droogde) foo kon hyze daar weder bequame-
lyk mede zegelen 5 de baefcskcns doorle-

1

fenhebbende, drukte hy het zegel daar maar

Q^7 mes
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ir cc de fteen op
,
foo dat het niet verfcheelde

mee het voorige dit’er op gedaan had-
de. Ten derden , fmeet hy kalk in Iym , daar

men gemenelyk de bullen mede zegelt ; hier

uit maakte hy made ,
gelyk was : als deze nog-

zagt was 3 drukte hy die op het zegel, entrok

het daardadelyk af ; want het droogt terftont,

en werd veel harder als eenig hoorn of yzer ,

llilks gebruikte hy gemenelyk aan het zegel

te drukken. Daar zijn noch al meer manie-
ren, welke alle te verhalen, maar de walg
foude zijn

, en van al die dingen kennide ge-'

noeg hebt , voornamentlyk daar gy felfs feer

nuttig en dienftig over de tover-kond gefchre-

ven hebt, en recht bekwaam zijc ymant te

leeren en wijs te maken.
Hy gafdan oraculen uit, en fprak toeko-

mende dingen , tot welke hy zyn uiterde ver-

dant gebruikte , makende alfoo door kond
het werk aannemelyk \

fommige gaf hy half of

twyfelagtig befchcid , andere weder heel dui-

der, gelyk als hy oordeelde dat de Oraculen

moeftenzyn: fommige maakte hy vervaart,

andere maande hy aan , en dat al na hem goet

dogte. Zommigegaf hy remedie tot dekte,'

cnichreef haar een levens-wet voor ; wanthy
wide (als ik te voren gefegt heb) verfcheidc

medicynen. Cymydes wicrdefeeryeel van

hem gcprelen , ’t welk een verderde naam van

een Priefter is , die van beere-vet gemaakt

werd. Vorders de hope , fucceffien , en aan-

waden , als ook erfeniden , delde hy altijd uit

tot een ander tijd
; daar by (eggende ; Die din-

gen
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*en Tallen gefchieden , als ik fêlfs wil , en myn

Profeet dlexandermy fal vragen , en voor u-

leden beloften fal doen. Einde!yk , het falaris

lat een iegelijk voor de antwoorde geven

moed, wasagt of tien duivers.

Mcintntet j
goede Vrient , d u dit loon a! te

klein ofte gering is geweed , want dat beliep

jaarlyx wel tot fevemig of tachcncig duifèn-

den ; en yJér van onverfadigdè men fchen be-

taalden wel voor tien of vyftien vragen. Vor-

derde gene hyontfing, br.agt hy niet alleen

door
,
nog hy en gaderde het niet op tot een

fchat; maar hy hadverfcheidemede-hdpers

en dienaars , welke d’ orakelen in veerfen (lel-

den , die de antwoorden bewaarden, dkic

onderfdireven , en de felveuttleidcn, wa:r

vooreen yder fyn loon ontfong : daar toe had

hy verfcheide in vergelegen pliatfen ge Ton-

den > die de faam van dit orakel verfpreiden ,

feggende , dat hy ook voorfeide- de vlugtclir-

gen wedèmep, de dieven en rooversaan^ccs,--.

in de gront gegravenefchatten vertoonde , t e

fiekten genas , en fommige do oden opwekte.

Het volk kwam daardoor met heele troepen

over al vandaan om te offeren, en dubbelde

gefchenken te geven aan de Profeet, en die-

naars van dien God. Daar gefchiedenuoit

orakel: ll^gebiede datgymyn Profeet en Dïe*»

naar metgefchenken vereert, iJ\heb over my

geen •zorgvetngoederen , m&ir voor myn Pro*

[eet

Maar als *ër fommige waren , daar wat

racer vernufts by was 3 en als uit een groote

dron-
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dronkenichap weder als nugter wierden
s en

tegens hem confpireerden
, voornamentlyk

die gene, welke van Epleur

i

rang waren:
foo wierde over al fijn guigeierie en verfierde
fabel door het gamfche land ontdekt; en doe
gafhy y ts verfchrikkelyx uir , feggende, dat de
Vontus met Atheiffèn nog (oude vervult war-
den j welke niet en omlagen tegens hem on-
fchaamdelyk uit te varen ; cn gebood dat men
haar ileenigen foude, foo fy haren God wil-
denverfoenen. En tegen Epicurus gaf hy dit
orakel uit : Ymant vraagde hem wat Epicurus
hy d'onderaard (che geeften dede? foo ant*
woordehy, dat Epicurus met loode banden
gebonden in het fiykfat.

Men moet my verwonderen
, dat de faam

van fyn orakulen foo lange geduurt hebben

,

daar nogtans de vragen van die by hem gingen*
foogeleerten voorfichtig beleid waren ? Aan
alle kanten had hy met Epicurus oorlog

, die
onverfoenelyk was : en dat met alle regt en re-
den . \Vant met wie fal een guigelaar, die een
liefhebber is van monftersen vreemdigheden,
en een geflagen vyant der waarheit beter kon-
n -n oorlogen

, als met Epicurus
, een man

voorwaar, die denatusr doorkropen heeft,
en die alleen de waarheit hier in kon bemer-
ken? Want hy was een vriend van Vlato y
Chryfippus oïPpthagoras , en hadden groote
vrede met elkander

; maar dien onhandelba-
re*1 Epicurus

( want foo noemden hy hem )
liep hem magtig in \ oog , en dat met regt , die
dit alles belaggelyk en bdpottclyk agtede.

Paar-
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Daarom hacede hy onder de Pontife Steden,

„A’mafirim aldermeeft > om dat daar eenige

waren , die het met Lepidus hielden ,
en orn

dat 'er diergelyke meer in die Stad verkeerden,

Hy heeft ook niemand van de yïmuftrhun

C-ni^ orakel gegeven : want als hy fig verilcu-

te aan een Önder-Borgermeefters Broeder te

antwoorden, ging hy feerbelaggdykhecn

,

j foo darhy niet een bekwaam orakel kon vet-

i

finnen nog uitvinden , om dat hy niemand

had die liet hem doe koude verforen. Want

j als hy hem ,
die van maag'pyn klaagde ,

wilde

I verkens-voeten met kitikskens-bladen voor-

jij fchryven ,
foo dedc hy fulks in volgende toon

I met kwaat Griex ,
Maibata choreioon hkre

I
kim'ineac fipudrbs.

; Hy toonde dik wils (als gefegt is) een draak,

Ij

cn dat aan die maar wilden ,
nochtans niet ge-

heelyk ,
maar meefl de haart ,

en het overige,

doch het hooft en lie-t hy niet fien ,
'tweikly

in fijn boezem verbergde. En om het volk

noch verbaafder te maken ,
beloofden hy dat

j

hy dien God föude laten fpreken, endathy

fondcr uitlegger orakelen fotide geven. Daar

na foo nam hv de darmen van een kraan -vc-

gel , en ftak die in de lynen kop van de draak,

1 door welke ymant fprak , en antwoo^de
?
c ge-

ne buiten gevraagt wierde ,
foo dat het volk

meende dat defen \yncnjEfwlapinsztiVNOQi~

de. Zulke antwoorden wierdender gegeven,

die van hem fclfs voort kwamen, maar dat

niet aan alle man in \ gros, maar aan de voor-

name en ryke die meeft gaven, 'c Geen Scve-

nanrn
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rianut kreeg, doe hy met hetkrygsvolk na
^rmenienloude trekken, gaf hy felfs, hem
aanmanende tot een inval in die Contreie, fegc

hy aldus: De Parthers en Armeniërs met 'er

haaf t
y

ondergebragt “pijnde
, fult gy net Pomen

en na de kjare firoom des Tybersgaan , met
Pralen om u hooft gekroont pijnde. De woe-
dende JQltns geloofde Jat , maar het viel heel
anders uit $ want fijn Leger wierde van Or-
thryades gefiagen. Doe dede hy dat orakel
weg, en gafweder een ander: Strijd niet te-

gen de Armeniërs
;
want h et is met goet , op dat

u geen min in vrouwen Ipeederen dtorfchiet ,

en van het leven berooft . Dit hadde hy fcer

loofely k verfiert
; want als het anders uitviel,

foowifthy het goet te maken
, nietanderein

de plaats te geven.

Eer de fie^en ftierven ,feide hy haar altyd te

vhfïH 5 haar vöorige gefonrheir

fotiden krijgen : maar als fy geftorven waren

,

lbo had hy datelyk ai een ander orakel gereed *

dat Heel anders luide als het vorige : Houd op

hulpe te doen aan een jlerfeljJ\e giekje ,
de dood

isnaby
, die niet ontvlugt kan werden. We-

tende nu dat in Clarem , Didymen en Mallens

ook orakulen gegeven wierden , en dat fy ook
door diergelyke^kon ft van waar te zeggen

,

vsrmaart waren
, die maakte hy ook tot vrien-

den, fendende verfcheidene randfiagen daar

na toe , met defe woorden : Gaat na Claron

toe y om mynVader te hooren . Ende >
Gaat

na de Branchidifihe Tempels , en vraagt daar

het Orakel. En wederom, Gaat na Mollon,



of valfchsu Vfópheet, 379 '

en vraagt d’Orakehn da Profeten Amphi-

Tot nog toe van ’t gene hy in de Lantpt’en

van fijn Vaderland bedreven heeft, tot tomen,

Citilien, Vaphlagenhn en Galatten toe. Maar

als het Orakel in /taliën en te Kjtmen qaim ;

foo was’er foo een drift dat d’eene haa'teac

voorde andere te gaan ,
asommige trokkendcr

zelfs na toe, andere zondender hcenen,
voor-

namentlyk , die rijk van middelen waren , en

welkers aathoriteit in'cRijk veel vermogt.Van

welke fytilUuutt Orerfte , en als Vaandrager

was, een man anders eerlyk en vroom, en van

groote deugden, in veele Roomfe gevechten:

maar wat de Goden aanging ,
niet wonder

wijs : want die hem wat vreemts wys maa=<tv

,

en tnaar een beolide ofgekroonde fteen wees5

daar (bu hy voor op fijn knien

aahgcöêueh acooeO ,
én ïóu uiar yvu^n aaft

doen , om goederen en blydfchappen te kry-

gen. Zoo ras als defe van het Orakel gehoort

hadde, zoo fcheelden het weinig , othyzou

!
fijn heir verlatende > wel na ^bons muir ge-

vlogen hebben : hy fond daar d’een v aor dkm-

efer na toe. De gene die daar gefon len wier-

den , waren Idioten en o n wetend 2 Slaafjes 3

die lichtelijk bedrogen weder dhuis cjuamen 9

j vertellende een deel ’t geen zy gefien hadden ^

en een gedeelte als ofsy het gefien ot gehoort

,
hadden, daar by noch een hoope liegende

om het hem des te aangenamer te maken»

Zy hitden den ongclukkigen gryzaart aan, en

bochten heiiuoc een groote rafernie. Hv on-

derrafienen
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dertufichcn by al fijn vrienden gaande , die hy

feer veel haat, en ook machtige, zo verhaalde

hy/t gene hy verflond van die gene,die hy ge- -

fonden had , en roor een gedeelte die hy felve

figureerden; en op dde wijze vervulde hy daar
|

de heele Stad mede , en maakte verfcheide

gaande, ook eenige va0 de Hovelingen; van

welke ook fommigebegeertekregcn,om ook

van haar eigen zaken te hooren.

Y
7
orders foo onthaalde Alexanderdz vreem-

delingen feer vriendelijk
, als fy hem met fecr

koflehjke en deftige gefchenken vereerde, foo

fond hyfe wederom tot hem:zeggende, datfy,

niet alleen de orakulen fonden bootfehappen

*

maar ook ter eerenGods fingen, en eenige

vreemde dingen van het orakel en hem foude

liegen. Defendrydubbeldenfchelm had ook
bedagt,dat feer aardig was en ingenieus/c welk

van geen gemeene boef voort kwam. Want
als hy de boekjes ontzegelt en open gebroken

had , fo hy iets vont dat periculeus was onder

de vragen , dat hiel hy by fig
,
en gaf het niet

weder,waar door hy de fchuldige,en meelt al-

leen de Haven uit nootfakelijkheit fig genegen

maakte , voornamen tli}k , als haar in den lin

quam, waar over fy hem quamen vragen. Hy
i'eide dat het betamelyk was,dat,die rijk en veel

goederen hadden, zulke vragen vóórhelden.

Hier kreeg hy veel gefchenken van ; en fy wi-

llen wel datfe in fijn netten gevangen waren.

Ik wil hier eenige antwoorden verhalen,die

hy fyitUiaHHS geantwoort heeft. Als hy hem
vroeg na fijn eerlic Vrous Soon,welke fijn ja-

ren
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ren hadde om te ftuderen , wat Meefter hy
hem beft geven fou, antwoorder Pythagoras

f
diefo deftig deOorlogs jhxgenfingen fan.Ah na
eenige dagen het kmt geltorven was , was hy
beteutelr, nietshebbende om de befchuldigers
te antwoorden , die het orakel niet voorgoct
keurden. Maar dien goeden Rjtnlianus lei da t

felver uit, en defendeerden het orakel, leggen-
de, dat de God daar mede gemcint had J dat*
men hetkintgecnMeefteruitde levendige lou
kiefen , maar liever Vythagoras en Homerus

,
die wel eertijds geleeft hadden, met welke hy
zonder twijffel verkeeren foude. Wat foude-
men het Alexander dan ten cjuaden afnemen

,

zoo hy fulke trouwe hulpers heeft , die hem
helpen bedriegen? wederom , als hy vraagde
wiensziel hy hadde, antwoorder .eerji waart
gy Pelibes^oo», daarna Monanders, daar
na diegy nu , na dtfen fult gy worden de
flralen van de Son

, gy Zjult hondert en acht en
tachentig jarenfrygen. Defenftierf, alshy
tfeventig jaren was, door een rafernie

, die
hem van God toegefonden wierd : alhoe-
wel dat orakel van de God zelfs gegeven was.
Als hy hem ook vraagde van een Vrouw te'

trouwen antwoosde hem voor de vu ifh

aldus, trouwt de Dochter vansllexandtr en
de Maan.

Daar had wel eer een gerucht geweeft
'

dat hy een Dochter hadde
, uit de Maan ge-

boren , dat de Maan op hem was verlbt
, als

zyhcm hadde fienflapen. Wantdifheefr zy
gemeen , dat zy op de fchoone Jongelingen

de
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die flapen,verfot wert.Vorders defen voorfig-

iigtXYl^nuliAtiHs , cn wachtenietiangc, ter-

iiont gaat hy na de Maagt toe , de Bruidegom
zynde t’feftig jaren 3 en hy befliepfe : zyn

Behoud-moedcr de Maan met een offerhande

van hondert Oflcn verfoenende. Doe meinde
hy dat hy ook een van de hernelfche volkeren

was.

Als hy dit mifo eens inItalUn hadde gedaan,

begon hy al hooger en hooger dingen aan

te vaarden 3 en zond fijn Oraculen door hec

gantfche Rooms gebied'henen : voorleggcnde

de Steden,haar te wachten van de peft, brand*

en Aartbevingen. Beloovende dat hy haar re-

medien foude geven, om zulx voor te komen.
Als nu fich de Peft verfpreide, zoo gafhy zelfs

een Orakel mondely k, en tot alle de volkeren

fond, begrypendehetineen veers: Den ongv~

febooren Apollo verdryftdeVefi-rpolk. Dit

veersjen was voor yders deur gefchreven , als

of het een middel foude zijn tegen de Peft.

Maar dat gebeurde in vcrfcheide plaatfen an-

ders, waar dat dit veersjen voor ftont,wierden

meelt door dooden uitgeledigt: niet dat ik leg

dat dit veers oorlaak van haar doot is geweeft,

maar dat gefchiede in defer manieren byge-
val.

Want vcrfcheide waren op het veers geruft,

en leefden doe forgeloofer , niet anders tegen

de Peft doende als dit Orakel: als of de Sylla-

ben en Letters voor haar vechten fouden , en

als ofden ongelchooren ^folio , die peft met

pijlen te fchieten foude verdryven. H y hadde
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cc Homen verfcheide verfpieders van fijn

faöicn en aanhang , welke hem aandachten

hoe yder gefint was : en ecrfe haar tót hetO-

rak el gaven , feiden zy , wat een yder vragen

foude, en wat zy beft begeerden: omdathy

onderrecht (oude zyn, eer zy quarnen tot hem
om het Orakel te vragen. Defe en diergelyke

knusjes rechte hy meer aan in deltaliaanlè Ste-

den. Bchalven defe dingen, ftelde hy cenige

intreden in , dragen van toorfên in de handen,

en eenige heilige ceremoniën , die dry dagen

achter een geduurden, en op den eerfte dag,na

de manier van de Aïhcnienfers, gefchiedender

een uitroep 3 aldus : zoodereenig Atheift 9

Chriften , Epicuur , ofeenig ander verfpieder

der verborgentheden , by komt , laat die ver-

trekken. Die defen God geloofgeven, en ge-

hoorfamen , fal deel krygen aan defe heilig-

heit. Strax daarna wierden fy uitgedreven 3

hy ging voor en feide : de Chriftencn wer-

den uitgedreven. Doe riep daar toe de gantle

menigte: d c JEplcureen werden uitgedreven.

Doe vierdemen het Kinder-kraam van La~

tona , en <sfpolloos geboorte-dag : de bruilof-

ten van Coronis
,
en dat JEfculapUis geboren

wierde, en d'andere dag Glycon ter werelt

quam , dat een God was. Op de derde dag

vierdemen de bruiloft van Podalier met Alt-

xanders Moeder ;
defe wier Dadis genoemt,

cn daarom brandemen dat Dadis
9

dat is 5

Fakkelen. Ten laatften de liefde tuflehen de

Maan en Alexander ; en de aankomende

Vrouw van Jtytiliams,Hy droeg een Fakkel,



384 Luciani Alexander >

eide Endymkn Alexander maakte ver-

borgenheden; als hy in \ midden leide

te fiapen , zoo w ier hy door het opperde van

het dak in plaats van de hemëlfchc Maan, van

«en (eer fchoone beklommen » zijnde

een fekere huisvrouw eenes overfien des Kei-

fers huis,welke om dat fy „Alexander lief had-

de, zoo haddehy haar ook lief. Zoo dat Cy

voor de oogen van haar fchelmachtigen man ,

in'tpublicq omhelfi: en gekuft wierde: en

fooder geen verfcheide toortfen geweeft wa-
ren , foo zouden fy wel gedaan hebben , van

't gene men gewoon is onder denboefem te

doen. Een weinig daar na foo ging hy in met
Priefterlijke klederen , met een groote fblte.

Daarna nep hy felfs luidskeels uit met een

helle Hem IcGlycon.m hem fchreeuden eeni-

gc wel fclireeuwende mannen, te weten , ce-

r,igePaJ>blagoni^e roepers, met Carbatynz^e

koulênaan , welke alle na de look Honken

,

lo Alexander,

Onder het toortfen dragen, en onder de

Myllize ofverborgene danien,zoo ontbloote

hy fijn knye , ’t welk hy buiten twijffel alwil-

kns dede , om dat men fien foude dat het van

goud w?as: *e gene na vermoeden met een

verguld vel bekleed was , \ welk doe blonk

door het licht der toorfen. Ondenuflchen

als’er twee van die rang , die al wijszynde gek

zijn , hier over begonnen te twifien , of hy de

ziel van Pythagoras hadde, om de goudedye;

ofdat hy een ander was, die Pythagoras gtlyk

wasi defe twift-reden wierde ondenuflchen

tot
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tot ^/tlexander gebracht : doch de Koning
Glycon heeft de faak ter neer gefet : zeggende,

tic fiel van Pythagoras^cr/r, en veert weder

herboren , maar de fiel var? den Propheet , is

van een goddel
y fc eigenfebap ,

de(en heeft de

V'adsr gefonden tot hulp van de rechtvaardige

en godjaligc

.

En wederom: hy fal weder tot

Jupirers Pallen l\eoren
}
diemtt de blixemvan

jupiter geraakt h.

Vorders liet hy verluiden , dat niemant de

kinderen beflnpcn lende, als een fchclmagtigc

daat; nochtans kon die voortr.effclyke manfig
daar felfs niet van onthouden.. Hy had het

|!
gebied over dc Puntige en PaphlagwtL# Ste-

den
>
zoo dat hem in het derde jnar ver-

|

fcheide gefonden wierden,die fich ter devotie

van dien God onderwierpen, cn fijne lof-ty-

telen fongen. Maar hem moeilcn de aanfie-

nelykfie en beife gefonden werden : te weten
de edele, die in \ fleurtje waren, cn van

ichoone gedaante. Welke hy opfluitende, als

gekochte, tot fijn welluft gebruikte , was ge-

woon haar op alle manieren tefchenden. Ook
had hy een wTet gemaakt , dat hem niemand
kuilen ofomhel fen mocht , die ouder w?as als

achtien jaren: d'andere gaf hy maaralleen de
hand te kuilen , maar die in Ybloemtje van
haar jeugt waren, gafhy alleen een kus. Dcfe
wierden dan een naam gegeven, datfe noch in

detydvan het focnen waren. Aifoo bedroog
hy de plompe en zotte menichen

,
geduurig

was hy met fijn fchelmcrien befig, altemets

koop hyby andermansVrouwen onder, of

R by
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hy fehonde hare Kinderen.Het was yts groots,

en yts daarfe na wenlten, dat hy ymants
Vrouw maaralleen eens aan fag. Maar als hy
ymant een kus gaf, zoo meinde een yder

dat alle geluk te gelyk in dat huis foude in-

vloe/cn.

Daar waren ook geen weinige, die roe-

mende by hem kinderen gekregen te hebben

,

\ welk hare Mannen zelfs getuigden. Ik moet
u ook een t'zamen-lpraak verhalen vanGlycon

en een Priefter , een Man van Tianen , wel-

kers wysheit uit fijn vragc wel af te meten is*

Dit heb ik eerdaags gelefen inTien ,
ingulde

Letteren gefchreven , in het huis van de Prie-

iler: wiezijt gy Koning Gljcon} zegt hy, ik

ben , antwoort hy , den anderen jEfcnUplus,

Is’er een onder als den eerden ? wat fegtgy?

*t isonredelykdat gy fulx hoort. Maar hoe

veel jarcn zult gy by ons blijven
,
en oraculen

geven ? tot dryduizent Jaar. Waar fult gy dan

henen gaan? na Beetien>cn in die Land-ilreke.

Want het is behoorlyk dat ik de Barbaren

met mijn tegenwoordigheit begunftigt, maar

die andere Orakelen die tc D\dymen,Clar*n y

en Delft gegeven Werden, komen die van den

Autheur Jrfpollo fèJfs, of is het nröarydelheit ?

wilt fulx niet onderfocken. 't Is niet goer.

Vorders wielal ik na dit leven,werden ? een

Kameel; daar na een Paart , na defen ccn wys
Man , en niet minder als den PropheetAlex -

ander. Dit is dan de t'zamen-fpraak met G ly -

ion cn de Prieiter. Daar na gafhy een Orakel

n veerfen, wel wetende dat hy een vrient van
Lepidut
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Liptin* was
:

gshoorfadmi Lepidus m#f,mn$
hem \angt un tyaamootlos over het hoofs.

was feerangltig van Epicunis,gelijk wy
boven gefegt hebben ; om dat hy een gekoren

vyant was van fijne konfl en bcdricgerien.

Want daar was een Epkuresr , die fich ver-

fioutededecs en gene dingen met hem tedif-

|

putercMaar vcrfchcide luiden by waren, defe

raakte bykansom het leven.Want hy ging daat

by , en feide met een heldere femme
: gy

Jflexdndtr hebt een P*pW*gör*rgeraden,dai

hy fijne Slaven by den Gouverneur van Galt-
tien fou laten dooden , als offe fijn Soon om-
gebracht hadden,die te **fUx*ndrien ftudeer-

de : en fiet de Jongeling die leeft,en is behou*
den weder gekomen, daar fijn Slaven nu om-
gebracht zijn , die om uwent wille de wilde

Dieren fijn overgelevert.

Vorders was'er diergelijk gebeurt* Als de*

fen Jongeling tegen ftroomwas na JEgjptm
gevaren, zoo is het Schip van de baren over-

rompelt; zoo had hy goet gedacht ook na /«-
dien to varen. Derhalven als den Jongeling
lang vertoefde,zoo meinden defe ongelükKg^
Dienaars, dat hy in deniV^fgevaren zijnde,en
dat de jongen van de roovers* dieder doe graf»

Teerden, omgebracht was, fop zijnfe fhujs ge®
komen , enboodfchaptendat hy verongelukt
was* daar na beeft het Orakel gefproken » dat
men haar véroordeelcn zoude. Onderwijlen
komt de Jongeling tehuis, zijn reife verhalen*

de, dit was J
tdac jay feideï"Mkmnht dit

hoerende 5 dat men hem begon te ver wijten s

R z m
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cn van lewgcnen tc befchuldigcn , wierde
heftig van toorn , en gebood dat die daar by
iiondcn, hem fteenigen zouden y zoo Cy dar

niet en deden, dat men haar voor godloofc en
Epïcurifitn Tonde houden. Terwijle fy hem
begonden te fteenigen, zó was’ereenMange-
naamt Demofiratus 3 die daar in Pontls verkeer-

de^ defen bedekten hem met fijn lichaam , en
betchermdeliemvan dedoot , anders hadden
fy hem met recht door geflagen. Want wat
heefteen onder foo veel uitfinnige alleen wijs

cc zijn^^fich door de gekheit der Paphlago-

ners een ph^g op fijn hals halen } en dit ge-

beurde hem alfoo. Ondertuffchen byeen roe-

pende de gene die yts vobrgeftelt hadden 3

volgens d'order der Orakelen (want dat gc-

fchiede daags voor deantwoorde) zoo vraag-

de de Roeper of hy waarfeggen wilde; hy
antwoorde hem van binnen , aan de galg met
foo eenen : men hoorde zoo een niet onder

het dak tc dulden , noch water noch vuur te

geven : maar men hoorde hem van Land tot

Land.te vervolgen , en als een godloos, en

G'<*cbverachfer,of Epicurift te houden: \ welk

het aldergrootfte verwijt was .

Alexander dede ook yts bdag^helyt. Eenr-

ge fententien van Eflcurus gekregen hebben-

de, 't welk eenboekjen is, als gy weet, dat fecr

fraai is, en kortelijk de leere van EpUurnt om-
helft » zoo bracht hy dat in *x midden van de

markt, en heeft het met vygen-hout verbranr,

als ofhy den Adtheur zelfs verbrande: en de

^Te fmeet hy in de zee y en gafdaar over een

Orakel
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Orakel uit: ll\ gebiede dat men de decreten

•;van den ouden blinden man verbranden faL

Delen fchelm cn overdachte niet eens, wat al

nut men uit dat boekjcn hadde met leien, wat
een ruft en vryheit het maakte, want het be~

vryde ymant van alle angften
,

gefieinen,

fchimmen en fpokeri : Het benam alle ydele

hoop
, en al te groote welluften

,
het maakte

een wijs verftant, en plantede de waarheit

,

het zuiverde tVenernaal het gemoed, ^ïict

door fakkels > fpillen,. of andere vuiligheden ,

jnaar met rechte reden 3 waarheit , en vry fpre-

kenheit.

Hoort eens onder alle fchelm-ftukken een,

dat het alderonbefchaamfte is. Als hy voor

hem-in ’t Paleis geen kleine weg gebaant had-

de
,
en in de Keilerlijke zaal, want RjttiUanw

hielp hem daar in , en prees hem. Als nu den
Oorloog in Üuitflant feer heftig was , en de
D'ivns Ma rent tegen de Marcomanmn cn
Quaden floeg

,
zoo liet hy een Orakel verlui-

den , door welke hy gebood, datfe twee leven-

dige Leeuwen in de rivier Damtbms fouden
fmijten, met verfeheiden reuk-werk, en heer-

lijke heiligheden. Maar het is beft dat ik het

|

Orakel lelfs verhale: ik, gebiede dat in de vloed

van de rivieren
,

die vervult is van deflag-

regens des Ifters , twee Cybelize dienaars ge~

tvorpzn werden
, welkjn ’tmlt op de bergen ge-

voed Zjyn : en dan foo veel ruikpnde bloemen
en kruiden

) als het Indifch klimaat voort-
brengt : %oofaldadelykyi&orie volgen^ vrede
en gloria
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Als dit nu op fijn zeggen gedaan wassen al dc
Leeuwen in 't Landt van de vyandt over ge-
zwommen waren , zoo meindende Barbaren
dat het honden ofkatten waren , er\ keerden
haar met Bokken af. Maar dc onfe kregen
t’eenermaldcnederlaag, zijnde byna twin-
tig duifent verflagen. Dees en diergelyke

dingen zijn in ^quilten gebeurt; hetfcheelde
weinig of die Stad foude ingenomen gewor-
den hebben. Maar dit Delfbnt Orakel , dat

van CrApit gegeven was, heeft hy foo wat
fchraaltjes verdraait* fcggende, dat die God
veel vi&orie voorfege hadde , maar niet uit en
leiden, offe aan dc Roomfche zyde, ofaan de
zyde van den vyant foude zyn.

Als’ernueenige menichten in de Stad ge-
vloeit waren,en de Stad doordc menichte ge-
drukt wierde van dieom het Orakel quamen

,

tot dat'er geen leeftocht genoeg en was, foo

verfonhy een foort van Orakels , die hy de

Nacht -orakels noemde. Want hy was ge-

woon, zoo hy felfszeide, op de boekjes te

flapen
,

en in den droom goddelijk vermaant

zijnde, antwoorden hy: doch niet zekers

,

maarconfuis en dobbelfinnig: voornament-
lijk , alshy eenige boakjes fagdiefeer forg-

vuldig gezcgelt Wafen. Want op defe wijle

kon hy fondér ontzegelen , daar over feggen

wat hy bègeêrd’e
,
en maar in de fin fchoot

:

mcinendedat fuk' met de Orukulcn over-een

quam. Hiér toe waren ook fonmtge uitleg-

crsgettdt , dié véel gehs kregen van diefe

ntfingen, om die uit te leggen, en te ontvou-

wen :
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1
wen : en dat was haar gehuurt beroep. Yder

I

uitlegger moeit aan^flexander een sitheens

talent betalen,

Zomtijds als'er nicmant quam om te vragen,

ofniemant gefonden was , ofniemam daar en

was, nochtans gaf hy al Orakulen uit , om de

,

gekke menfchen alfoo in een waan te houden:

yts diergelijks was dit : Zoekf defen op, die met

een Vroutp,fchoon van aanfien en oogtn>fonder

weten, geboeleert heeft
, gy Zottebol , hy is de

veornaamfie der Slaven , die dit alles geraden

heeft. Gy hebt haar bloemtjegeplukt , defeon -

eere doet hy u aan
,

dat hy bj fyns Heeren
vrouweflaapt JVant deje hebben u fenyn be~

reit, (op dat gy niet en hoort offiet ,

J
tgenefy

uitrichten) en dat heimelyk^ G) fult hetfenyn
onder ubedftede vinden> naaf de muur . onder

uw hooft peuluw. Van defe mifdaat heeftu
Slavin Calypfo welgeweten. Wat Democritm
foude niet beweegt werden,daarmet naam en
toenaam, man en plaatfebeftaataanite wij fen

in hopenbaar 5 maar hy foude terftont tegen

d'aarde gefpogen hebben , zoo ras hy de be~

driegerie gehoon hrtdde. Ook antwoorden
hy dTkwyls de Barbaren ; zooymanthem in

lijn eigen Moeder-taal vraagde , tc weten, Sy -

rifch ofFrans, zoo was het hem ónmogelijk

fuiken natie te vinden, van die datgevraage

hadden
; daarom wierden de boekjes langfcby

hem gehouden > eerhy haarantwoorde , op
dat hyfe op lijn gemak mocht openen , én on-
derwijlen vinden die defelve uitleiden. Dit

Orakel is OAH een $cjt gegeven : Morphi ebar

*

R 4 g»/iV
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galisindefchadawe ChnenchikyanJ^j verlaat

hef licht.

Als’er niemant by en was > zoofprak hy
dikwyls zonder vreefe : l^omt weder, waar
helst gy getveejh JPantdiegy heden gefonden

hebt,is doot.hy is van Diodes gebaar, arnge-

bracht , by welige waren de firaatfchenders

Mangus, Celer ercBubalus, die ooh^ in de

èoeyen^ijtt'

Hoort nu een weinig van kgene hymy ge-

antwoort heeft. Ik vroeg of -Alexander kaal

van hooft was: ik had de boekjes, ofiiever

berdekens,openbaar cn feer accuraat gczegelt,

zoo vvierdereen nagt-antwoorde gefchrevcn:

Sabar Dalachi Manach
,
^Attis was de ander.

Wederom ,als ik met vcrlcheide berdekensde

zelve vrage voorgefielt hadde , te weten, of

Hercules Propheet van de Stade was , en dat

eens dan met dees , en dan met geene naam

:

ondereen ander fchreefhy , bedrogen zijnde

van een jongen, welke hy vraagde waarom hy

quam;om een remedie, (egt hy,voorpijnein

de zyde. llgge&edc te Cytmis, datgy n met de

dauw van Latonafultbefmww.
Een ander antwoorden hy , als hy gehoort

fiadde , of het bcll was dat ik na I taliën foudc

varen, ofte Lande gaan , zoo antwoorden hy

y es, dat na geen Homermrook : neem a reis te

voet, vaart mttgeen Schip ter Zjte. Verfchei-

dc dingen heb ik tegen hem in ’c werk gellelt,

van welke dit een was. Ik (chreefeen vrage in

een bockjcn, na de maniere , en zulke fond ik

acht, fingerende daar cennaam by , endede
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chrar noch acht dragmen by ,
volgens gewoon-

te. Maar hy op het geh vlammende 5 ander-

deels ook op de inferiptie van het boek: zoo

fand hy voor eenc vraag, (welke was wanneer

den bedrieger „Alexander foudc gevat wer-

den) achtderlei Oraculen,maar die noghemd

als men (egt, noch aarde raakten , maar abfür -

digheden , die alle moeyelijk te verftaan Ata-

|

ren. \ Welk hy daar na veritom , als ook dat

! ik HutUïfums van het trouwen wilde afraden 9

en dat ik hem ried dat hy geen hope Hellen

foude in zijn waarfeggen > want hy hare my

,

gelijk het billyk was , en oordeelde dat rk hem

een gefworen vyantwas.

l(utilianus op fekere rijd na my vragende *

heeft hy aldus geantwoord: Hy heeft vermaak

w nachtloofende hoeren, en mfchande Ietsje by~

(lapen. Summa , hy had groot recht om my

te haten. Als hy hoorde dat ik in dc Stadt^ ge*

komen was 3 foo verllonthy dat ik Luelamit

was
:
(maar ik brogt twee Soldaten metmy s

I d'eene met een lans, en d’ander met een (pies ,

j
welk ik van de Profes uit Capadocieu gekregen

had , die my een goet vriend was ,
om my na

de zee re brengen) hy ombied my, cn dat fcer

vriendelijk en beleeft. Als ik by hem gekomen

was , zoo vond ik verfcheide Perfooncn by

hem : daarom was het een geluk dat ik de Sol-

daten met my genomen hadde: doe ftak hy

zijn hand uit ,
gelijk hy ordinarisdee ,

om £e
~

kuft te werden: ik neigde my daartoe, alsot

ik hem een kus wilde geven , cn ik beet hem

louter in de hand ,
zoo dat hy bynalam was.

B, 5
die
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die daar doe prcfem waren, wilden my om den
hals brengen , alsof ik Kerk roofbegaan had.*

want zy hadden het al van ’t begin qualyfc ge-

nomen, dat ik hem silexander, en geen Pro-

pheet noemde. Maar hy hiel fich heel ge-

nereus, en hiel d\mdere tegen, feggende , dat

hy my wel haalt vrient foude maken, toonen-

de wat Glycon doen konde , hoe dat de gene

die wreet en brutaal waren
,

die konde tem-

men, en tot yrienr maken. Hy fontze doe ake-

maalweg, zeggende, dat hem wel bekent

was/t g:cn ik fyitilïanut geraden had : of hy

my ytsquaats gedaan had,dat ik hem fulx aan -

dede , wantik konde door hem tot groöte fa-

ken komen , feide hy : ondertuflehen ik nam
fijn yrieridehjkhêit en beleefcheit algeern aan,

overdenkende in wat gevaar ik daar was. Een

weinig daar na quam ik voor den dag, met
hem vérfoentz'jnde. die dat nu fagen, fcheen

hst wel ongeloofelijk toe, dat ik zoo haak ver-

andert was.

Als ik nu hier na wilde reilen, zoo fond hy

alderleigcfchenkcn, (ik was daar by geval al-

leen, met Jtemphon de Vader, met eenige an-

dere van dc mijne , in sim/iftrim gefonden)

en belooft my een Schip te vcrfchaffen, en ee-

nige roejers. Ik meinde dat dit alles heuflijk

en beleerdelijk toeging : als ik nu in k midden

der zee was, zoofdgfik de Stuurman fchreijen

,

niet wetende waarom hy dkmdere Schippers

Isgén fprak, zy hadden geen groote hoope van

k gene gebeuren foude. Want ^Uxander

ludde henvbeh 11,. datfe ray vanboven neer in
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|
de zee fouden fmijten. ’t welk, indien het ge'

i
fchiet hadde, het foude hem qualyk bekomen

hebben: maar de Schipper die febreide, bragt

wqoq datfemy geen quaat en deden» Maar

tegen my fprak hy : ik ben nu feftig jaren out,

!

gelijk gyfiet, en te voren heb ik altyd wel en

i
onberifpelijk geleeft ,

en nu wil ik niet in mijn

ouderdom, daar ik Vrouw en Kinderen heb ,

mijn handen aan [onfchuldig bloet leggen.

Toonende alfoo tot wat oogmerk hy ons

gefcheept, en wat hem .Alexander gebo-

den hadde. Onderwijlen quamen wy te -**/-

gilen ,
van welke die deftigen Homerus ge-

denkt,Jy wendbaar kapers achterwaarts. Daar

qtiam ik by geval byeenige Amballadeurs van

Bofphoren x die daar verby wilden varen , die

uit naam van de KoningEupator na Bithynhn

reisden , om daar de jaarlijkfe féhattingen te

betalen. Als ik haar verhaalt hadde wat my
wedervaren was, en in wat gevaar ik geileken

had , en my foo vriendelijk eerft onthaalt had-

den , en hoe ik te fcheep ging, en behouden te

Stmaftum quam. En dat het weinig fcheeltie,

of ik had om hals geraakt. Van die tijd af nam

ik de wapenen tegens hem in handen , ik be-

i

weegde Hemel en Aarde, (gelijk men feit)om
my tegens hem te wreken, die ik te voren eer

hy my lagen !eide,hatede ; en voor een groo-

te vyant hielde. Ik leidedcrmyn t^mehtaal

®p ui t, om hem te befchuldigén ,
waar tocik

een menigte mede-hclpers kreeg , voorna-

mentlijk Philolophen uit de School vau T*-

moewtis Heracht Maar die dacover B\tky -

R 6 nm
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iïicn cn Pontut, Gouverneurs waren , baden
roy om Gods wil , dat ik dat niet en foudc
doen. Want door de gemeenfchap die hy
hadde met Rutilianus

, zoo kon hy doch niet

gedrafc werden, alhoewel hy in- noch foo

grooten crimcn bevonden wierde. Hierdoor
wicrdik van mijn toorn wat bedwongen , om
het niet tc beginnen

,
daar de Regter hem een

vrient was.

Maar wat? is hee niet een houtbeftaan van

AÏexander, dat hy van den Roomfchen Keifer

begeert, dat *4bons muur, lemopdliïCoude ge-

noemt werden? en dat hy een niéuwe- pen-

ning foude laten flaan , aan welkers eene zyde
het beek van Glycon was , en aan d'ander zyde
het beclt van ^Zlexander , hebbende de teike-*

ncn van fijn Groot- vader AZfculaptus.

,

met de

fikke! van Perfem (van welkers afkomfte hy
fcide dat hjn Moeder was) in lijn hant? Vor-
der als hy van fich fclven propheteerdc , zoo
had de Godheit in het Orakel befloten , dat hy

honderf en vyftig jaren foudclcven, en daar na

door de blixem geflagen zijnde, zeer ellendig

fierven : hy was noch geen Teven tig jaren ge-

worden, of hy flierf, te wetcn,.(gclijk het een

Soonvan Podaüer betaamde) fijn been tot de

liefTcn toe verrot, en vol wormen zijnde.

Op die tijd bevont men ook dat hy kaal was
op het hooft

,
wanneer de Medicyns hem yts

op het hooft leiden tegen depijne: kwelk
niet wel anders en kan gedaan werden, ten zy

wen fijn pruike aflichte. Alfoo heeft de Tra-

gedie van ^UxAndtr Qcn eind gehad, en dit, is
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donjergang van die fabel : het fcheeir of alle

dingen eerft door een voorfienigheic gcfchjc-

den, daar het maar by geval quam. Nu was't r

noch over hem een waardig Graf-fchrift te

maken : cn-dan re ftrijdenwan die gene die het

met fijn profetien hielden , en fijn gezworen
makkers waren, tc weren ,

die voorname bo
driegers* die fig by Rjuilidntès hoorden té

lchikken,om na fijn believen vmant uit tc kip-*

pen, om weder in 'c Orakel tc fuccederen , en
de Prieiierlijke kleeden, en Propheetifehe

kroonc te gebruiken.

Onder defen rang was eenenP*a«r.dat een
Medicyn was , en dewijl hy kaal was , zoo
dede hy niet dat een Medicus , noch een kaal

perfoon betaamde. Doch ,
zynde

fcheitsman van defen ftrijd , fonJfealleonge-
krooru wederom , voor hem felven het Pro-

pheets-ampcbewarende , na dat hy van daar

getrokken was. Dit is het weinige, lieve

vrient, dat ik uit veele gefchiedcnifien heb
konnenbyeen brengen* ?

t\Velk ik eensdeels

uit onderlinge vrientfchnp en genegentheid
gedaan hebbe,, anderdeels om uwe byfondere

geleertheit, begeerte tot de waarheit, gema-
tigheir, Ihlheir, en vriéndelijke bcleeftheit die

hy gebruikt, tegen de gene die metu omgaan:
ook, 'c gene gy voor goeeketiren fult , om my
over Epicnrns te vreken , d it voorwaar een
heilig man was , vaneen Goddelijk yerlbnt

,

die alleen gqkent cngeleert heeft /i gene waar-^

lijk goeteneerlijk was, en die alleen alle, die

met hem verkeerden, van een vryen aart

JL 7 maakte:
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maakte. Ten laatften denk ik dat die dit boek

fullen lefen ,
bet haar eenig nut fal bybren-

gen, omdat'er eenige dingen in wederleit'

werden, en eenige dingen vaft geftelt, van die

in de recht-gevoebge opinien zijn.

LUCIANI TOXARIS
Ofte

VRIENTSC H A P.

Mnefippus ce?i Grieck , en Toxaris een

Scyth. In defe fzamenffraak veert de

vrientfehap getoont tujfchen een Griek >

en een uit Scyth ien ,
nemende occafie van

de offerbands die ter eeren Oreftes en Py-

lades gedaan veert ;
o?idertufjchen voer-

den daar veel Hiftorien , de vrientfehap

aangaande > van beide zijden verhaalt :

(trekkende ook tot nut va?i onjè Ghrifte-

nen.

Mnesippus.W At gy Toxarls^ offert gy
Oreftes en P')lades gy Scy-

then. Hond gy die voor u Goden f

Toxaris. Atneftppns wy offeren , wy mei-

ncn niet dat’cr Goden zyn 3 maar goede man-

nen.

Mntes. Is’tdan by u: 1 : de manier dat gy

goede mannen, alszy geftoivenzyn ,
gelijk

de Goden offert ?.

Tax-
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Tok. Neen, op die wijle nier, maarwy ma-

ken eemge Feeft-dagen en Conventen ter

eeren van haar.

Mnes. Wathooptgy, of wat goets ver-
wacht gy daar af? want gy kont daar geen
weldadigheit afverkrijgen

, dat gy door haar
Godsdienit doet, want fy zijn geliorven.
Tox. Het cn fchaad evenwel niet , datwy

de deugden tot gunft-genooten hebben rmaar
wy meinen dat het ons feer voordeelig kan
zijn, en dat door die gene die noch leven ,

wanneer wyJuarcere aandoen , enhaar me-
morie herdenken

, als fy gefterven zyn. Hier
cioor meinen wy dnt’er ook zyn, die haar daar
door geiyk foeken te zijn.

Mmes. Dat hebt gy nietquaüjk geoordeelr.
Waar over verwondert gy lieden ttw zoo, dnc

gy O reft es- en fylades de Goden gelijk maakt
3om datfeuvfeemt waren

, ofomdatfeu, dat
noch Himmer is , vyanden waren. Want ni
datfeSchip-breuk geleden hadden, wierden fy
gevangen gebracht, om de Godinne Diam
opgeóidert te werden : zoo hebben de Cipiers,
de Wachten

, en de Koning o ngebracht , en
namen met fich de Priefterfche

, met DUnz
felfs, en begaven (Tch in een v.nrtuigjcn

,
be-

Jagchendedcwetten der S*ythm. Zoogy haar
om die daden eerc aandoet: zoo fu

?

t gy we!
h-aaft diergelyke met menichtentot 11 wil
krijgen. Denkt eens van d'efe dag af, tot over
Jange toe, ofhet noemen van Oreftescn PyU*
f er de Schyten wel ccnig voordeel gegeven
heem Op defe wijfe fou het wel haafï tonnen

gefchieden.)
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geleideden , dat gy Tonder Goden en Religie

ion dcc werden : de overige Goden laat gy alTo

met ulieder Lamfchap binnen: en daar na

gaat gy in de plaats van die de mannen godde-

lijke eere aandoen,die fulx uitgerecht hebben.

Dat gy niet meer lieveToxarit , in plaats van

de Goden Orejlesen Palydts ofFerdet , maar
yts anders eere aandedet : hoe kond gy haar

nu Goddclyke eere bewijfen , daar gy Te te vo-

ren voor geen Goden erkenden en daar het

doe weinig fcheeldcn > ofzy wierden zelfs op-

geoffert , aan welke gy nu ofFerhande brengt ?

het fchijnt in der daac belagchelijk , en tegen-

ftrevig met het gene gy te vooren gevoelden

Tox. Dat fijn fcer deftige daden van die

mannen, Mntfippe ,die gy daar verhaalt hebt

:

daarfc met haar beiden zoo een grooten ftuk

werx dorden beftaan ; datfe foo verre uit haar

Vaderlant over zee trokken , dat de Grieken

noit gedaan en hadden,maar fy alleen het heir

van CoUbus brachten : zijnde on-

bevreeft , weinig vragende na de fabulcn die-

der af verhaalt wierden, dat het Lamfchap
onherbcrgcly k was , cn dat’èr overal wreede

volkeren woonden, en datfe de gevangene fo

dapperAthei derden en kniel mede handelden:

het was haar niet genoeg dat zy maar zagen

om een goet heen komen, maar fy wreek-

ten haar noch aan denKoning , en voeren

met Diané weg. WT
el ? is dat niet verwonde-

rens waardig, fou men zulke deugden niet een

Goddelijke eere toefchrijven l alhoewel wy
ftilx in 't eerd niet in haar zagen , zoo houden

wy '
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wy haar nochtans me voor heroike perfooncn*

Mnfs. Nu verhaak gy my wat treffelijks

! en Goddelijks zy daar by uitgerecht heb&eru

Wat aangaat het varen en reifen , ik foude

j

voorwaar wel veel Goddelijker konnen op*

noemen ;
onder andere voornamentlyk de

Phenkiert ,
die niet alleen in de Pontus ,

MjLotis.Pahistn Bofpborns waren, maarbe*

varen de Griexe enBarbarifc zeen. Welke ,

om zoo te feggen, alle ftranden en oevers alle

j
jaren befocken ,

en tegen de winter weder ia

j
haar Vaderlant komen *• houd defc op die

wyze ook al voor Goden : alhoewel veel

Herbergjes, en foute Viskoopcrs onder haar

gevonden werden.

Tox. Hoort eens goede vrient , hoeveel

oprechter wy, dieBarbaren genoemt werden^

gevoelen van goede Mannen hebbon. Want

in ^trgos cn Myctntn fult gy niet eeneconfi-

derabele begraafplaats van haar vinden, maar

by ons werc een heele Tempel getooit, die

tereerenvan Orejles en Pylades opgerecht

zijn, gelyk als het aan goede vrienden betaam-

de: haar wort opgeoffert, en allj andere

cerbiedigheic aangedaan. Verders dat het

vreemde waren en geen Scythen , dac doet tot

defaakniet, om daarom minder voor eerlyke

en goede mannen aangefien te werden : want

wy eafieivniet van wat Lantfchap die goede

luide.nzijn : nock wy benyden niet loo het

onfe Vyanden zijn,wanneer zy eenigfrdeftigc-

daden hebben gedaan : maar wy verwonderen

©ns ovqr hare daden, 'c Gene ons ovei; die

mannen
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mannen doet verwonderen, is': datfc ons

hebben gefchenen onder mal kanderen feer

goede vrienden geweeft te zyn, om een voor-

heek voor andere te welen , en dacr yan als

een wet te maken
,

gelyk als vrienden onder

malkander, aan eene fortuine hoorden deel-

achtigh te zyn: en daarom hebben fy ver-

dient van de Schpen , die de liefde en vrient-

fchap voor het belle goet achten
,

geëert tc

werden. Want k geen d'een meerander, en
d'ecn voor d'ander geleden heeft , dat hebben
onfe Voor-oudersineen kopere Columne ge-

fchreven , en die in den Tempel van Orejiii

gefet: en hebben een wet gemaakt, dat defe

Columne de eerheleertucht aan de kinderen

foude zijn, wanneer fy gedachten, ’i geen daar

op gclchrcven bont. Daarom faude ymant
eerder fyn Vaders naam vergeten ,

dan de da-

den van OrefietQn Pylades. Daarom lyn die

dingen die in de Columne van haar gcfchre-

ven zijn, ook in den omgang dcsTempels wel
eertijds van d’oude gefchildert: alwaar gy
Oreftcs (Iet met fyn makker varende, en onder

de klippen Schip-breuk lydcnde , van waar hy

gevankelijk >yen weg gevocrr, cm opgeofteff

te werden : Ipbigenia wilde haar wyen.
Tegen over in d'anderc muur, fïet gy hem
gefchildert, hoe hy uit de banden ont worllelt

is, l\nndcTheantes doot ,cn meer andere van

de Sihy\en. Daar na van Lant bekende , na-

men zy Iphigenia
,

cn de Goddinnen mede.

Ondertuflchen de Scbyun poogen vergeefs

het Schuitjcn te achterhalen
,
met fwemmen ,



efVrtentfiïap.
40 ’

'het Roer vaft te houden ,
en daar in willende

klimmen. Alles onderwijlen vergeefs zynd,

ao was d’ecn en d’anoer gecpaeif ,
o -

vrecfande, fwommcn aan Land: hier kont

wel meelt bemerken, wat
weldadigheit d e

aan d’ander dede in ’c gevecht mee de5c^««-

Want de Schilder,fchildcrde
defebe.de on,

e

fchroo'mt voor den vyant ,
wegdry’/endedc

gene,die d'ander te lyvc wilde,en d cenweer

de de gefchotc pijlen voor dander af. wc mg

achtende of hy ftierf , zoo hy maar firnwem
mocht behouden, ofinlyn plaatfe

f
ontfangen.Hicr was fo grooten wddad.^hc ,

cngemecafchap m droevige zaken *

beleeftheic ,
betrouwen en volftand'öheit,

.

dat door liefde die d’ecr.tegen d'ander had--

dit fcheen niet vanme henen afkomft.g ,maa^

vin een hooier geelt te zynplswel dc gemee

ne'menfchcn hebben ,welke,als het v . or w]nt

gaet, zo haat daar d’een d ander om d «n

dikwvls wat meer vermaak heeft als d ande ,

en fo het wat tegen wint gaat, vluchten zy , tn

laten d’ander in de pekel Heken. G’/ wjtet d.

dcScytbtn niets hooger achten als de Hem. ,

en dat’er niet is daar dc Scythen mee t op roe

men,dan om malkanderen te hclpea.m tegen-

fpoedige en voorfpoedige zaken : d ur is ook

geen meerder fmaat by ons , als te >cn 1

verlater van vriemlchap Hierom eerenwy u-

refles en PyUdes, om dat fy deftige dingen oy

de Scbyten hebben uitgerecht, en imkandcr

foo trouw in liefde byftonden : "t gene wy

meeft verwonderen. Uit defe daden hebaen
zy
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7Y van ons cementeert,dat zyCorarsgenocmt
wieiden; dat is in onfe taal foo veelte feggen,
a.s Goden, die bcfchermers zyn van de lief-
de cn vrientfehap./

Mn es. Toxaris') de Sebyten zyn niet alleen
uit* ekend geweekt in boog-fchieten

, en
uiciieKcnde in den Oorlog, maar fchyncn
ook in het bidden en aan te raden des'

' '

„ n - cHuwii uealderbe-
qtiaamlre.* en gelyk het my te voeren heel
anders Icheeny dunkt mynti dat gy fulx met
a

5
,

1:

,

cn rc^cn baar beide onder de Goden
georacht hebt. Ook wiff ik niet dat gv zoo
goeden Schilder waart. Gy hebt ons feer
a^penceelc, Wen in Ortjles Tempel ge-
c i c ere Haat, de fchilderie, *c gevecht, en hoe
ü een voor d ander dc wonden wilde omfan-
gen. Ahioeyvel ik niet geloof dat de vnent-
ichapwe! eet by óe Scythen zoo sedert isge-
weed : voor namemlyk, om dat liet Barbaarfe
wi dc menfehen waren , diegeduuiigyyant-
ienap, toorn, en raferme met-nialkandcrdcils
waren : en dat dc vrientfehap onder d’alderfa-
miiiaarlte niet gehouden wierden

; ’t welk
ik gis uit hei geen men daar af fegr.. ook dat zy
haar gettorvene Ouders opiaten.

lox, Qr \vy de Griskjn in het dooden
eten ofandere heilige dingen overtreffen, wil

V vc
!

01 te&enwoordig niet bedifputeren : maar
dat de orde malkander getrouwer en lieftalli-
ger zyn , dan dc Grieken

> is niet fwaar ce
toonen. Laat het u by de Griexe Goden, niet
EnoejeJj^ va.lcn, zeo ik yts verhaal, van ’t geen
ik genen heb», doe ik wel eenyds.by u heden

verkeerden.
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jrericcerden. Gy fchync noch wel <lc bdte

van allen wegen de yfientfchap re kon«

hen fpreken, maar des fèlfs kracht cn effecten 5

oeffent gy niet na waardigheit der rede-

nen, zoo dat het u lieden maar genoeg is , die

te verhalen , en te toonen wat goct die kan te

wege brengen : maar by aldi'en iiet tot gebruik

komt , foo loopt gy daar van daan, gelyk een

fchelm uit^c Vaandel. Ook als de Tragedi-

Ipcelders op het Tooncel komen, en u
zulke wetenfehappen vertoonen, foo prijft gy
die, en klapt in de handen, en gy huilt over de

gene die fich voor malkander haar leven wa-
lgen ;

en felfs toonc gy geen waerdige liefde

Ivoor mnlkanderen : foo u vrient dan fornwy Is

een s gebrek heeft , foo zyn u die Comcdien
terftont als een droom geweeft, en al die Tra-

gediën vliegen daar heenen , en laten u
als domme perfoonengelyk, die haar mond
Ijwijd open doen, en gapen, en niet een woort
fpreken. Wy ter contrarie zyn foo veel te

limeer inde liefde en vriemfehap te bedrijven,

alswyte luttel in het fpreken zijn. Daarom
willen wy tegenwoordig die oude vrienden

laten varen ,
die wy beide wel zoude konnen

ophalen, want gy zyt’er vol genoeg af,

door al die aanfienlijke en deftige getuigen
,

als de Poëten, die de liefdé van >€cb!lles en
iPAtncles, als ook die van Thefenscn Pmthus

5

: cn ook van andere , met deftige verfen vereert

( hebben, Wy (uilen maar weinige te berde

brengen , van daar onfe memorie af gcheugr

,

jen haredaden uitleggen : ik fal van Scythen

fpreken.
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fprekcn , cn gy van de Grieken. Die dan de
befte exemplaren kan voorbrengen , /al over-

winner zy n, en lal zijn vi&orie yerko ndigen ,

alsof hy een Teer cerlykc en deftige ftnjd had
uitgeftaan: wantik wil. liever mijn rechter-

bant laten afhouwen, (want de overwonne-
ne wert by de Scythen geftraft)dan in de ftryd

van vriemfehap de minftc te zijn,cn overwon-
nen te werden, voornnmentlyk, met een
Crie\y daar ik felfs maar een Scyih ben.

Mnes. Het is voorwaar geen kleine /aak

,

met foo een man als gy zyr , een particulieren

Oorloog aan te gaan, die daar voornamentlyk

op afgerecht ztjt met door/chietende, en

doordringende vertellingen : nochtans wil ik

zoo ras heel GrieJ\cnlant verlaten , en u ge-

wennen gcven.Want het fou fecr abfurdzyn,

dat die twee foo veel Scythen overwonnen
hebben, gelyk de fabel die gy daar effen ver-

haalde, ons fecr aardig toonde : en dat fo veel

Grieken,Natiën en Steden van u alleen fouden

gewennen werden. Want foo dat gefchic:

,

loo behoorde men niet de rechterbant
,
gelyk

byu lieden, maar de tonge uitgefneden tc

werden. Maarlaatonshet getal eens/ïen,

van die haar by malkander trouw gedragen

hebben , die dan de meeftc kan ophalen * zal

die overvvinnerzyn.

Tox. Geenftns,men oordeelt de felve niet

iiitdcmenichtc: maarzoo uwe daden betèr

en doordringender zyn, als dit ik verhalen /al:

dan fullen fy my , alhoewel in getal gelyk,

nochtans bcquaam ayn, om my een dootfteek

te
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1 te geven : en ik lal my na de Hagen fetten.

Mne s. Gy (preekt wel» Laat ons dat vaft

dellen , hoe veel vertellingen Tullen \vy ne-

men.
Tox. My dunkt dat het genoeg lal zijn, dat

|

wyder ook vyve verhalen.

Mnes. Ik ben der me te vreden. Vertelt

eerd. Maar laat ons by cede verbinden* op dat

|

\vy geen verfierde leugen en verhalen, foo dat

licht om doen is : want die en kan men niet

openbaar tegenfprekem Maar als gy gefworen
heb», 200 moet men trouw zijn,

Tox. Laat ons dan zwecren, foo u dunkt
dat fulx van nooden zy.

Mnes. By wat voor een van onfe Goden
wilt gy hebben dat ik fweere3 bylwfinrr PbU

ij
Bus?

Tox. Ja. Ikfalby den onfen fweeren, in

myn eigen taal.

Mnes. It/pherVhJltHsJy dan getuige, dat

het gene ik u verhalen fal , offclfs geilen heb ,

ofdieikvan feer geloofwaardige luiden ver-

daan hcb,en dat ik niet uit myn felfs fal verTin-

nen ofverfieren. Voorecrd fal ik dan te berde

brengen de vrientfehap tulTchen «sfgaihales

en JOima % die by de loners feer vermaart is.

|
Want 't is niet lange geleden dat defen „sfga*

iïhêdes , wrelke van \ Eilant Samos geboortig
was

,
geleeft beeft

,
een man voorwaar in

vriendfehap feer uitmuntend
,

gelyk hy ook
metterdaat betoont heeft; in anderedingen

was hy gelyk fijn ordinare Lands-luidcn , foo

van gedacht als goederen. Defe had metDU
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«w , dc Soon van Lyfan , den Epbefer , van
jonx een grootc vriemfchap gehouden* Vor-
der* was dcfen Dln as Teer rijk geworden ,

cn hy had alcijt veel btfock van volk, die

wakker fuipen en vreten konnen , maar van
vriemfehap wiften fy riiet.Ondmuftchen was
•dgatkoclei hier ook menigmaal*; by , die ar en
dronk al mede, alhoewel hy die manier
van leven niet voor goet keurde , en Dinias
achte hem niet meer als een van de andere
pluim- ftrijkers. Op het laatfte bekeefhy hem
fomwijlen $ \ welk niet wel opgenomen
wierde

, vermanende fpaarfaam te zyn over

fyn goederen , die fyn Ouders met groote
moeite gewonnen hadden : hierom wilde hy
hem niet meer ten eten hebben , maar alleen

met haar, willende dat voor ^gathocles ver-

borgen houden. Defen bloet is van dien

fluimftryker wederom bepraat,en feiden hem
dat hy gemint wierde van Cburielea , dc
Huisvrouwe van Dcmonax . zijnde een deftig

man, van eer en reputatie, de voornaamfte der

Ephe^eer*. Onderwijlen quamen’er eenige

briefjes van dat Vrouw-menstot hem, en half

verwelkte kroonen, en.gebetene appelen , en

meer andere dingen , die de Hoere-waardin-

nen tegen fulke jonge luiden uitrechten , om
haar aldus door kun ft tot het minnen te kry-

gen, vooreerft hitfen zy haar aan door die

opinie, om datfemeinen bemint te werden.

Want dat lokt haar fchrikkelyk aan, voorna-

mentlyk, wanneer zy haar inbeelden fchoon

tczyn, tot datze in het net zijn. Defe Chari-
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e/e<* was een fraai en welgemaniert Vrouw-

I

mens, maar een boven maten groote hoer : en

I fooder ymant was die fy maar cens ge-

!
fien had, die knikten fy al toe; daar wasgeen

! vrees dat ChamUa het weigeren foude 3 zy

j

was wonder konflig en geleerder om ymane
aan te lokken, als eenige hoer ter waerelt , ca

als de vryer noch twijffelachtig was, hem
t’eenetnaaltc overweldigen : als fy hem nu
inde klaauwen had, foo wift fy hem hittig te

maken, cnmeerenmeerteontftekcn
, dan

met toorn , dan met ftrcelen , dan maakte fy

een afkeer, en hiel haar als of fy haar oog op
een ander wilde leggen; foo dat zy daar in

aardig afgericht was, endatmetallekonft en
hant-grepen. Zywierden dan by de Jonge»
ling gebracht van Denk9

as pluimftrykers , en
wiften veel byte brengen, waarom fy i'jcrn

tot liefde van Charuka bewogen. Dcfe had
dan foo veel Jongmans om hals gebracht , en
ontelbare door haar vi yagie bedrogen, en foo

veel rijke huifen in ruine gebracht, ’z welk een
onverwinnelijk quaat is : foofy een onno-
felen Jongman in handen kreeg,die van defe

dingen weinig wift , die lietfe niet uit haar

klaauwen gaan : maar beftreed hem , en be-

proefde hem op alle manieren.Als fy nu Meet»

ter van alleswas 3 foo wert fy op hem verfot

,

waar door fy Dink eenoorfaak was van on-
telbaar quaat. Vooreerft, geeft fy brieven aan

hem, en fomtyts fend fy de mek, welke hem
bootfchaptedatfefchreide, ennietflapen en
kon , m datfe door liefde haar felven bym

S om*
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omgebrncht hadde
; tot dat dien zaligen

hals heli inbedde , dat (y in haar oogen
fchoon geleken

, en boven al de andere Vrou-
wen van Ephefen bemint wierde,doe hebben
fy by elkander geflapen , zynde van haar daar
toe grootdyx gebeden. Doe kon men wel
lichtelijk giffen , dat foo een fchoon Vrouw-
mens hem bekoren zoude, want fy was afge-
recht, om fich in welluflen te ftellen , en op
fj jn tyd te fchreijen, welke onder het (preken

,

fecr jammerlyk konde luchten
t en als hy weg

ging, hem omhdfen
, en als hy quam, hem te

gemoet gaan, en fyn fchoonheit te prijfen, als
of fy daar feer groot behagen in hadde; alte-
tnztsfong fy eens, of (peelde op de Cyther; die
a les heeft fy omtrent Dinia uitgerecht. Maar
alsny fagdathyin het net gebracht,en onder
ijetjok lag: foo bedenkt zyyts anders, waar
door fy den bloet bekoort: Sy houd haar als
otfy zwanger van hem was

, (want dat was
genoeg om fyn liefde noch meerder en meer-
der te ontffeken) en daar na ging fy nier
meer by hem

, (eggende
, dat haar Man haar

obferveerdcn
, en dat merkte. Hy kon fich

met langer van haar af houden
, noch be-

dwingen, want hy haar niet langer mogt fien,
zy fchreide en ontbode die pluimffrykers dik-
wyls by hem , en riep de ngam van Cbariclea

:

en omhelsde haar beelt , dat in witte fteen
uitgehouwen was. Doe wierp hv hem, op de
aarde neder, en rolde fich heen en weefer : en
ichecfi wel een fperie van uitgelate fotrernie.
Ondertuffchen zijn het Vrouw-mens ge-

fchenken
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fchenken gegeven , niet na dewaardye van

deAppele ofKroontjes^maar geheele Huifen?

Akkers ,
Dienft-maagden, gebloemde Klee~

deren , en Gout , foo vee! als zy begeerden.

Wat meer? in korten tijd is het huis van Ly~

[ion ,
dat te vooren onder de Iolies het ver-

maarde en nobel fte was, t’eenemaal uitgeput

engeleedigt. Ais het nu dor was, enuitge-

teert ,
foo verlietfedefen Jongeling, en fag

weder een ander we! gegelt en gegoet jong-

man van Creta in haar net te vangen , en fond

tot hem. Defe beminde , cn geloofde

haar. OndcrtufTchenwiertDi«w van Cha-

riclea, cn van de pluim ftrijkers verlaten (want

fy gaven haar felven de Minnaar van Creta)

en gaat na ^gathoeles toe, wel wetende hoe

ellendig het met hem geftelt was. In’teerft

was hy wat befchaamt , evenwel hy verhaal-

den alles rond uit : fijn vryagie, gebrek , ho-

vaerdigheit des Vrouw mens , baar mede-»

vrycr van Creta : fumma, dat hy niet en kon-

de leven, foohymet Charicleg niet te doen

en had. Hy dacht by fijn felven , 'c is nu geen

tijd, om Dinia veel tebeftraffen , dat hy my
die een van fijn befte vrienden was, geen acces

gegeven cnhad 5 maar al die pluimftrijkers

boven hem geacht hadde: verkoopende fijn

eenig hbis dat hy in Samen hadde van fijn

Ouders geërft , en haar dry talenten gelts gaf.

Soo ras als Dinia dat gekregen had , foo

qirarn Cbariclea dat terftont te hooren, welke

feide dat hy fchoon was : wederom wierdcr

een tneit gefonden met briiven, en een vrage,

S % waarom
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waarom hy haar in foo lange nieten hadde
verfocht. Ook liepen daar terftont de pluim-
strijkers rontom

, om hem toe te juichen

,

itendedathy noch wat hadde om te geven
Als hy belooft hadde dat hy by haar foude ko-
men, foo quam hy omtrent de ecrftc flaap, en
'Demonax haar Man was in huis: ’tzy dat hy

j

* gemerkt hadde, ’t zy dat fijn Vrouw hem
alwillens dede verraden

,
(want het wert bei -

de gefegt ) zoo fprong hy uit als ymant die op
lijn luimen leit, hy gebied hec voorhuis tc
fluiten, en Dini* te vatten , dreigendehem
bynadonder en blixem,wilde ook tegen hem,
als tegen een overfpeelder fijn fweert trek-

en , Hy dacht ondertuflehen in wat perket
hy flak : zoo kreeg hy een knippel houts , dat
daar maar ergens lag , en floeg Demonax te-
gens de flaap van 't hooft, dat hy ftierf: en
daarna Chariclea. Haar floeg hy niet met
eene flag , maar floeg haar dikwyls met de
knippel

, en ook met de degen van DemonAx
De flaven Honden ondertuflehen over defe
faakverftomt, defe wilden hem vatten , doe
hy haar ook met de degen wilde liaan , maar
fy vluchteden : Dinias ging ook heimelijk
heen ,lo een ftuk bedreven hebbende, en was
tot den morgen toe by ^TgAthocles ,cn over-
leden 't geengedaan was , en wat noch ftone
tegefchieden. Alshetnu begon te lichten

,

lbo waren daar Soldaten ^want het was al
door de heele Stad verfpreit) die Dinian
vingen, die defe dootflag niet en loochen-
de, en brachten hem by de Gouverneur, die

doe
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doe over pen regeerde. Defc fcnd hem

nadeKoning van Perfien. Een weinig tijd

daar na is Dinia op Gyaron gebannen , een

van de CjcUdi^e Eilanden : zynde van de

Koning gecondemneert ,om daar al fijn leven

lang gebannen te zyn. 'gathocles onder-

tuflchen, die hem in andere dingen altijd by-

geftaan haddc 3 foo reilt hy na Italicni cn gaat

alleen van al fijn vrienden rnet hem voor in de

Regt- plaats, en hielp hem overal in. Als nu

Dinlas gebannen was, foo verliet hy hem

evenwel niet ;
maar hy 3

alsofhy fijn felveii

veroordeelt hadde 3
verkeerde ook in Gyaron

met hem. Maar als'er nu van alles ont-

brakman ’t gene tot de Leef- tocht nodig was*

zoo verhuurde hy fijn felven aan cenige pur-

per-verkopers , en duikelden mede gelyk de

ander onder het water, en van het gene hy

daar af kreeg, onderhielt hy Dinia, En heeft

hem feer lange , fiek zynde ,
gedient : en als

hy geftorven was , wilde hy in fijn Vaderlant

niet weder kceren, maar vol harde daar in dat

Eilant, fich fehimpte dat hy fijn geftorveri

vriend (oude verlaten. Dit heb ik dan u van

een Gricxen vrient verhaalt, 't welk noch niet

wonder lange geleden is. Want ik mein

dat het noch nauwlijx vyf jaren geleden is*,

dat >4gathocles in Gyaron geftor ven is.

Tox. h Was beter Mnefippm dat gy fulx

fondcr eetfweeren verhaalt hadde , want dan

fou het billyk zyn 3 dat ik dat niet en hoCide

te gelooven. Zoodanig hebt gy dien Stythi-

fen Jongeling ^gathocles befchreven : ik

S j
vrees-
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vrees dat gy wederom yts diergehjx moogt
verhalen.

Mnes. Hoort nu Toxaris van eencn£^«
thy diens een Cbalcidicenfer. Dit heeft my een
Schipper van Megaren , Simglm genoemt,
vertelrj welke daar byna op zwoer , dat hy
daar oog-getuige van was- Hyfeide dat hy
uit Italiën na tbenen voer, omtrent die

tijd als de feven-fter onderging, voerende ee-

Biguitgelefenvolk. Hier onderwas Eittby -

diens,en onder alknDamon&QtiCbxlcidenftr,
fija vrient. Zy waren even out, doch Enthy-
dicus was fterker en robufter 5 maar de Man
wasbleek, en niet al te wel* alsofhy (gelyk

het fcheen) eerd uit een fiekte opgedaan
was. Simïhis feide ook dat hy met haar tot

Sicilien gelukkig gevaren hadde. Als fyde

engte deur gevaren waren, en in de lonife zee

quamen, zoo quam daar eendeer groot tem^
peeft over haar. Wat hoef ik veel woorden
te gebruiken ? daar waren feer groote ftorm -

winden en orcanen,met hagel, en andere on-
duimigheden meer. Als fy niet verre van
Zacyntbis waren , varende met een bloote

fpriet , en eenige trekkende tbuwen , om het

geweli van de zee te modereren : omtrent

middernacht , zoo was Damon onder andere

jammer feer zee-fiek , en gaf de krabben

wat te eten. OndertulFchen fo ik gis, moet het

Schip, aan die zyde daar hy was in zee bra-

kende , Teer gehelt hebben , want daar quam
een baar die hem over boort doeg : en dat niet

bloot, maar met fijn klederen aan, zoo dat hy
niet
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niet btquamchjk zwemmen kon. Teritont

riep hy 5
als by begon te fmooren , en niet

langer boven kon houden. Maar foo ras als

Eutbydicus dit vernam ,
(want die lei by ge-

luk naakt op fijn Kermis- bedje) fprong ter-

iiont in de zee, en trok Damon boven , die al

begon te fterven, (dit kon men alles fien, de-

wijl het lichte maan was ) en zwom naait fijn

zyde. Onderwijlen wilden fy die mannen

wel helpen > maar konden niet, alhoewel

fy haar daar genoeg over erbarmden* want de

fterke wint hiel haar tegen. Maar zy wier-

pen noch eenige kurken uit ,
en Schippers

kloeden ,
op dat men daar aan hangende ,

zwemmen mochte ,
en dee ook eenige groo-

te Scheeps-leeren. Denkt eens of men wel

grooter weldaat omtrent een vrient kan doen,

dat men by nachte in de zee fal fipringen , die

foo onftuimig was ,
en foo zyn leven daarom

hafarderen ? Stelt eens voor oogen ,
dele

ftorm-winden, het woelende water * het ge-

ruis* het opbruifende fchuim *
nare nacht*

wanhope, dat defe begon te fterven, fichmet

meer en konde boven houden , en fijn vrient

een ham reikte : die fprong hem foo na, fwom

met hem, niet bekommert zijnde of h> voor

Damon foude fterven. Hier uit kunt gy be-

fpeuren 't geen ik van dien genereufen vriend

Euthydictts geredeneert heb.

Tox. Vergingen zy Mnefifpe, ofwicrden

zy noch geborgen? ik vreefde d^ar fecr voor.

Mnes? Weeft goets moets ToXArh, fy zyn

behouden * en woonen tegenwoordig noch

s 4
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tc ^thenen
, al waar zy in de Philofophie fiu-

ueren. Want Similui verhaalde maar't gene
hy by nachte kon fien

, dat hy gevallen was ,hem in de zeefpringen, en het zwemmen Coo
veel hy fien kon. *t Gene daar na gebeurt is

,
heeft Embydtcus felfs verhaalt. Vooreer!} >
vatten Cy aan de vlottende kurken , waar aan
fy hongen>en leer erbarmelyk mede vloeiden.
Als Cy nu de ladderzagen, zoo zwommen die
omtrent den dageraat daar na toe , op welke
fy klommen , en quamen alfoozwemmende
icZalynihus. Dit, lbo ik gis, nietqunacge-
weeftzynde

, hou daar het derde, dat niet
minder is als het torige. Eudamidas van Cs-
rinthen

, hadie twee vrienden , ^re/eta van
Corimben

,

en Cbxrixenus van Slcyonitn
, die

beide fecr rijk waren» en hy feer arm. Als de-
. en derf, zoo liet hy een Tcdament na , daar
andereom Iagchen fouden, maar ik mein niet
dat gy fulx doen loud > want gy een Man zyc
die de vrientfchap in waarde houd, en met de
voornaamde daar in durft dryden.HetTeda-
mentdan hiel in: Ik legateer aan ^trtteut 3
dat hy mijn Moeder lal onderhouden

, en in
haren ouderdom koederen : en aan Cbarixt-
rnts, dat hy mijn Dochter lal uitheilikcn

, mee
zoo grooten huwelyx goec , als van hem im-
mers kan gegeven werden. Want fijn Moe-
der was een out besje , en fijn Dochter had
rijpe jaren om te trouwen. Zoo der een van
beiden y ts mocht overkomen , zoo laat dkm-
der legt hy , fijn deel hebben. Als ditTeda-
?Kcnc gelden was, foo Ipotteden fommigc

daar
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daarmede, die, welke dcarmelijkheit van

Mhdamidar kenden, doch fy en wiften van de

vrientfchap niet die daar tuflchcn beiden was»

Daar was niemant van de byzijnd.e , die niet

fonderlagchen heenen ging ,
van, dat^re-

uhs en Charixemis foo een crffenifte fouden

krijgen. Z y feiden dat fy quanfuis gelukkig

waren , en noch levende ,
zoodanigen erffe-

nifte fouden ontfangen van een verftorven

Jzpidamidcs. De erfgenamen , als zy defe le-

gaten hoorden, fijn terft ont gekomen , keu«

rende het Teftament voor goet. Charlxtnus

leefde daar noch vijfdagenna, en hy ftierh

^frtteus dan fuccedeerde , foo van fijn erffe -

nifte , als van fijn pak, dat hy de Moeder van

Eudamdas moeft voeden , en fijn Dochter

heeft hy korts daar na uitgeheilikt : van vyf ta-

lenten die hy befat, gafhy twee aan fijn eigen

Dochter, en twee aan de Dochter van fijn

vrient , en wilde dat de bruiloft van beide op

cene dag (oude gefchieden. Wat dunkt u

Texarls van defen kreten* l is dit wel een

klein voorheek van liefde ,
foo een erftenifte

aan te nemen, aannemende het Teftament

van foodanigen vrient ;
fult gy defen ook niet

onder de bequaamfte rekenen 3om een te zy

n

van vyven ?

Tox. Die is ook fcer goet, maar ik ver-

wonder my dat Eudamidas fulx heeft derven

beftaan te doen, tegen fijn vrienden; hy heeft

hier miffehien getoont, dat fy dat eyen-

wcl fouden gedaan hebben ,
alhoewel het

doorTeftament foo niet gemaakt was.

S. 5. Mhes.
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Mnes. Gy (egt wel. Maar ik fal u nu het

vierde verhalen van Scnothemh, Charmafel

Soon, gebooren binnen Marfiljen. Hy wier-

de my in Italiën getoont , zijnde daar uit fijn

Vaderland voor Ambaiïadeur gefonden, c:5

foo het fcheen, een aanflenlyk en deftig man,
lang van ftatutc, en rijk van geit cn goet. Zyn
Vrouw fat by hem in 'c reifen op de knlefïb

,

welke, behalven dat fy mifmaakt was, fo was
zy ook aan d’eene zijde mank ,en aend’ander

zijde had fy maar een oog, zoo dat fy afgrijfe-

lykleelyk en vervaarlijk was om aan te fien.

Ik verwonderde my dathy foo een fraai en
deftig Man zijnde , zoo mifmaakten creatuur

vaneen Vrouw hadde : die hy my toonde,

en feide my de reden , hoe hy daar aan geko-

men was. Want hy wild alles van ftukje tot

beetje,dewyl hy ook van Marfiljen geboortig

was. Meneeraus, fegt hy, \ welk haar Vader

was ,
waar hem een grootc vrient , zynde

ook een Man was van Staar, Eere enRykdom.
Eindclykisdefen , door dien hy
ergens om gecondemnecrt was , uit fijn goet

geraakt, zoo dat hy in die tijd infaam was , en

van de feftig-mannen onbequaam geoordeclt

wierde , om eenig Ampt te bedienen
,
gc-

iyk als een die een onrechtvaardig vonnis uit-

gefprokenhad. Na defe manieren, fegt hy ,

lirafFen wy te Marfiljen, die genen , die geen

goet recht uit en lpreken. Dit wambais pafte

Menecrates\n\ eerftc niet wonder wel
,

dat

by was gecondemneert > en van ryk arm

geworden was \ en van edel > infaam cn ver-

worpen»
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worpen. Het dede hem ook feer, dat fyn out-

fte Dochter nu trouwbaar was, wantfyg g

in haar negentiende jaar ,
en dat met een ar-

men, doch genereufen bloed,figverweerdia

hadde,om haar te nemen als hy fijn goet voor

fijn condemnatie noch had ,
want fy was met

mooi om aan te fien ;
men fe.dedatfe voor de

wadende Maan foude neervallen. Al»hy dx

al weenende tegenZttuümu vertelde: foo

legt hy , vreeft niet , hebt maar moet Menn-

erates. Gy fait niets gebrek hebben , en u

Dochter fal wel een goet man krygen.dte met

haar gelegentheit overeen komt. Dit g- pro

ken hebbende , foo geeft hy hem de rechter-

kant , en leid hem t’huis : en fijn goederen ,

die groot waren , die deelen fy rfatnen : het

Avondmaal werd gereet gemaakt , en nodi -

de daar toe fijn vrienden, onder allen was

daar ook Mcnecrxtes

,

als of hy y™*™ van de

vrienden gefproken hadde ,
om fijn Dochter

uit te hyliken. Als her maal nu gedaan.was,

en ter eeren van dcGodcn gedronken hadd ,

doe gaf hy hem een volle beker : neemt

die , legt hy ,
Menecrates, defen beker van u

Schoon-foon in reiken vanbloet- vnentfeh. Pk

want ik fal heden met u Dochter J^ydimacba

trouwen: ik heb eertijts tot Houwlyx-goec

gekregen, vijfentwintig talenten. Maar^hy

antwoorde, laat fuk verre van u zijn Zencuic-

mh en weeft foo mal niet ,
dat gy u ielven

verónachtfamen foud, dieeen Jongman zyt

fchooo van gedaante.dat ik u getrouwt foude

fien, met dat mifmaakt en zwakke menlek
.^s

S 4 */
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hy ditgefegt hadde, lbo nam hy fijn Bruit op f
en brachric m fijn flaap-kamer : en quam een
weinig daar na wederom ontmaagc : cn van
die tijd af leefde hy met haar,haar fecr liefheb-

bende, en alsgy fiet,haar overal mede voeren-

de. Ook en fchaant hy fich daar niet

over , maar toont fich als glorieerende ,

want hyen fietniet na de fehoonheit oflee-

lijkheit des lichaams*na goederen offaam.Hy
fag maar op de vrientfchap die hy met Afene*
crates had , achtende dat hy door het vonnis

van deSeltig-mannen niet een hair te erger

was geworden. De fortuin heeft hem hier

voor Jank getoont, want uitfooleehjken mif-

maakten Vrouw , is hem een fcer fchoon kint

geboren : ’i is ook niet lang geleden dat het

de Vader opnam, en op het Raat- huis bracht,

met Olijftakken gekroont,en zwarte Myrtcn,

op datfe over fijnGroot-vadcr des te meer fou-

den erbarmen. Het kint lachten de Rechters

aan, en fioeg met de hantjes. Het Raat-huis

was hier over omftelc en beweegt , en verga-

ven het Afenecratcs : en foo doende heeft hy
fijn goederen en faam wederom gekregen,

foodanigen Advocaat by de Rechters alleen

gebruikende. Dat feide dien MaffilUnfer,

dat Zenotbemus uit liefde van fijn vriend

gedaan hadde , 'c welk voorwaar geen

kleine zaak is , als gy fiec y en. niet als

dc Scythen doen , diedefchoonltc Vrouw-
luiden tot haar Concubinen nemen. Nu
is ’cr de vijfde- over. Ik hoef geen ande-

re te verhalen als van Dmetrins , van Lu~
nmi
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mm geboortig. Als defen De/nctrius mee
^tmlphilus , ccn lapecenfer , na Algypttn

voer , zoo haddc hy van kintsbeen feer

groote vrientfchap mee hem gehouden ,

en waren te zamen opgevoed en opge-

waflehen , hy was ook geieert , hy- had
de Cynife iecre gevolgt , onder een So~
phift van 'e Eilant ï\hodus ; maar ~AntU
fbiliis was een Medicijn* meefter , cp die

felve tijd was hy na JEgyptm getrokken

,

om de Pyramyden te fien , en die van
Mtmnon. Hy had gehoort dat zy door
hoogte geen Ichaduwc en gaven : en dat-

eerde hem vanAfemnon gehoort wierdeals de
Son opging. Om defe curieusheden te fien y
was Dmetrius begeerig om zu!x te aen-

(chouwen : 't was nu fes maanden dat hy te-

gen ftroom in de Nyl gevaren had , verlaten-

de fntiöhllus

,

welke door de hitte en
5

t rei-

fen moede was; hem onderwijlen een onge-

val over ,waar toe wel een goe: vrient van no-

den was. Want fijn Jongen ,
die van Naam

en Vaderland éen Syrws was, hadde eenige

manfehap aangegaan met eenige Kerk-roc-

versjdie in den Tempel van j£m*bus plunder»

den 3 zy roofden den Güd met eenige goude
Phio!en,ookecngoude Roede, en eenige fi!-

vere Honts-koppen , en meer andere dingen*

*c welk alles by Syms in bewaringe was. On-
derwijlen fijn fiy gevangen genomen 3

(door dienfe dit of dat verkogten) en
beleden alles regt uit, doe Cy gepynigc wier-

den y en geleid in het huis van rfnuphilut:

S 7 kregen
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kregen zy het gefiolen goet , ’t wei k zy onder

een draag-bedde verborgen hadden. Doe is

Syrusgebonden met fijn Mee fier nntiphilus:

maar defen ondertuftehen fyn Meefier hoo-
iende, gepijnigt gevonden. Daar wasniemant
die hem hielp: want die te vooren fijn vrien-

den gc weeft waren, hadden een walg van

hem, als een die den Tempel van nabis ge -

plundert en berooft hadde: en meinden ver-

ontreinigt te zyn , als fv maar met hem aten

en dronken. Terwijl warender noch twee

Jongens overgebleven , welke alles by een

pakten, \ geen in het huis was ,
en gaven fich

op de vlucht, foo was daar defen

tiphilus lang in de boejen ; en wierde gehou-
den voor de aiderfchclmagtigftedieder in het

Gevangen huis was* Want den JEgyptifen

Cipier meinde dat hy daar de Goden mede
foii behagen

, zoo hy tegen miphitus zeer

ftrengwas. Alshy fich ibmwyls wilde ont-

fchuldigen , foo wierd hy voor onbefchaamc

en fiout gehouden
,
en daarom wier hy des te

minder aangefien. Onderwijlen was hy

fiekelyk ; \ welk geen wonder was, want hy
on d'aarde 's nachts moefi flapen^ ook kon hy
fijn beenen niet eens ukfteken , welke in een

hout gefloten waren. Want by dage waren fy

aan een blok vaft gebonden,en d’eene hant in

een yfer gefloten : maar ’s nachts was hy t'ec-

nemaal in de boejen. Ook was’er foo veel

ftank tot fiikkens toe, alfoo daar meer gevan-

genen waren, en de plaats was foo klein datfe

njtiwlyxadem konden fcheppen, ook het ge-

rrmmel
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rammel der kettingen,en kleine (hap; dit alles

was feer moejelijk en onverdragelyk , en dat

voor een man die zulks niet gewoon en

;
was ,-foo een zwaar leven te leiden. Als by

\ feer flap was, cn byna geen fpijfeen konde ge-

|

bruiken, foo is eindelijk Demetrius weder g>
I keert, nergens af wetende van het gene ge -

fchietwas. Defaak verltaande, foo als die in

derdaatwas, liep hy metter haalt na het Ge-

vangen-huis toe : doei hy en wierde niet

ingelaten ,
om dat het avont was , en de Ci-

pier de deuren gefloten hebbende , al lang in

de flaap was
,
geboden hebbende dat fi;n

Dienaars de wagt fouden houden.Maar als hy

's ochtens daar na toe ging, cn na langen tijd

met veel bidden enfmeken daar inkomende,

focht hy slKtïphïlus: want hy was door
al die ellende foo verandert, dat hy niet langer

kenbaar was. Eens omgaan le , foo belag

hy de gevangene , d’een voor dender f
gelyk

als die gene , welke hare daden foeken uit een

heele neerlaag. Dat, indien hy fijn naam niet

genoemt had le > ^tnufbilm , de Soon van
Ueinomener

,

zou hem in lange tijd niet

gekent hebben , wie hy was : foo was die

Man van gedaante verandert. Als hy op de

bekende üern geantwoord cn by hem
komerïde, fijn hair- lokken van fijn aanfichs.

gedaan hadde, dat vuil en ongekamt was, foo

toonde hy fich wiehy was. Doe bevielen bem
de oogen, en wierden hem verduiftert , door
dit onverwacht fpe&akel , een weinig daar na
by fijn fe!venkomcnde?.en Dtmetrhts Anti-
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philum omhelsde, en van alles onderricht

zynde
,
gebood hem goets moets te zijn. Hy

Cieed fijn mantel midden door, en gafde helft

om hem aan te kleden , en d’ander helft trekt

hy felver aan , -hem uittrekkende fijn oude

,

verfcheurde en gelapte klederen: en van die

dag aan ftont hy hem op alderlci wijfe by,
hem veiforgende en bedienende, want hy
verhuurde fich aan de Kooplieden , die op de

haven waren,en’s ochtens van fijn arbeid ko-

mende , zoo gafhy een deel aan de Cipier

om hem tam en vreedfaam te maken , van de

reft verforgde hy fijn vriend. By daag was hy
zomwyls by ytntipplus, om hem te vertroo-

ften: als het nagt geworden was , maakte hy

een beddeken van groen kruit voor de deur

van het gevangenhuis , alwaar hy opleide te

ruften : en op defe wy fe leefden fy beide een

tijd lang ;
foo dat Demttrm

s

daar na in kwam
fbnder eens te vragen , en ^€nüphilntdaarom
zyn ellende des te makkelijker mogte dragen :

tot dat 'er een Roovcr in 'c gevangen -huis

ilierf, endatmenmeint, door fenyn. De
wngten zyn ondertuftchen neer ftig bewaart

;

ook wierd 'er geen vry perfoon ingelaten:

hier door was hy twyfelachtig enangftig,niet

wetende op wat maniere hy by zyn Vriend

foude komen. Hy ging na de kameraad van

de Cipier toe, en bracht zyn felvenaan, als

of hy mede dedagtig aan de Kerk-rovcrie van

nabis was. Soo ras hy dit bekent gemaakt
hadde , is hy in het gevangenhuis , en

by <4ntiphilis gebragt 5 want fulks verkreeg
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hy nauwclyx van de Cipier . dat hy naait

|

yfnüphilm mogt leggen , cn in de felÜe balk

gebonden werden. Hier door heeft hy ge-

toont , hoe grooten liefde hy hem toe-

droeg ,
niet fiende op fyn eigen gemak. Als

1

hy ondertuflehen fiek was 5 foo maakte hy

dac hy wel Hiep , cn ten minften niet angftig

was. Alfoo droegen fy geduldig malkande*»

rens kwaat en jammer : rot dat ’er op het laat»

fteytsgefchiede , dat bynaeen einde maakte

van haar fmerte: want daar was een van die>

die daar mede gebonden was 8 welke, ik weet

niet waar van daan , een vyle hadde , die de

ketting deurvylde, met eenige andere die tTa«

men gefworen hadden
,
(want daar waren Cy

alle met order aan va ft) cn foo maakten hyfe

alle los; en de wagt doot floegen , ( want

daar warender niet veel) en met menigten

begpndcn uit te fpringen : ondertuflehen pak-

te ftg een yder weg foo haaft hy koi ;
dog

wierden daar na eenige weder gevangen: maar

Bmetrfas en ^inüphilus bleven daar 'oinnen,

houdende Syntt vaft
2 die fig ook op ie vlugt

wilde begeven , als het ligt geworden was.

DePrefes wanAlgyptenht hoorende, zond

eenige uit, om haar te achterhalen
:

gehaalt

hebbende die met Demetrius gevangen wa-

ren , foo liet hy haar los , haar pryfende, darfy

niet gevlugt waren. Dog het was haar daar

nietmede genoeg dat fy voor quaatdoenders

gehouden zyn geweeft , dat haar ongelyk

gedaan was, en dade daarom , om dat fy

ftietgevloden waren
,

quanfuis uit commifè -
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racic ios gelaten wie rden : fumma , fy dwan-
gen den Regeer, dat hy de oorfaak naaukeun-
ger wilde ondertailen. Maar hy feide , datfe

niets gedaan en hadden , haar pryfende , fich

voornamelyk over Demetrius verwonderen-
de 5 hy fleldefe op vrye voeten , en treoftede

haar dat fy Tonder verdien ftefoo lange in dc
banden geweeft waren : hy heeftfe ook bei-

de gefchenken gegeven
9 en dat van zijn eige.

Hy gafyfntiphilHs tien duifent drachmen , en
twee maal foo veei aan Demelrins. Antiphilus

is nu nog in JEypttn ; maar Demetrius liet iyn

twintig duifent by ^Anufhilns , en reifde na
Indien tot de BraJynAnnen

,

feggende dit al-

leen tegen ^ntiphylns , dat hy het hem ver-

geven moede , dat hy van hem fcheide ; en
dat hy geen geit van nooden hadde , lbo lang

alshy volharde te zijn die hy was, tc weten f

dat hy niet weinig tevreden was: en dat hy
geen vrient langer van nooden hadde,foo lang

als alles voor de wint ging. Soodanige Vrien»

den zijnde Grieken dat foo gy ons

niet en lallerdet, om dat wy veel woorden
gebruikt hebben , foo foude ik daar nog veel

fraije dingen konnen by verhalen. Ik foude

verfcheide Oraticn , die deftig waren , opge-

haalt hebben, die Dcmetrius dede voorden
Rechter, daarhy evenwel voor zig felfs niet

en antwoorde : hoe hy voor Stntiphilus tra-

nen üorte, en hoe hy bad; en de heelefaak

op lig nam, tot dat Syrm gegeelTelt wierde,

en hoele beide los geraakten. Hier heb ik uit

vee! dingen ueen weinig verhaalt van't gene
"
tny*
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Hiy in de memorie lei ,
van loodanige deftige

IVrienden. Nuis’ctyddat gy begint te ver-

Lellen. Maakt dat gy wat beters van d Scythen

verhaalt. Heldert u wat op , en ftrijd vo arU

land. Gy fait een feer belaggelyke fake doen,

foo gy Orefles en Py lades als een Sophift wilt

pryfemgy fult eenleuijen Orateur zijn, foo gy

foo voor de Scythen fpreekt.

Tox. Gyfegt wel Mnefippe ;
die my tot

hetfprekenaanmaam, alsof gy felfs met be-

kommert hoeft te zijn, dat u de tonge uitge*

fneden werd, zijnde overwonnen m t ver-

tellen. Ik ftfdan nu beginnen; dos ik wil üayn

vertelling met geen fchone woorden op
pron-

ken ,(want dat en doen de Scythen met; voor-

namcntlijk wanneerfe meer op de faak hen ,

dan op de woorden. Wy willen he: met

et'ootelyx prijfen onder het verhalen als gy .

fe weten,datymam cenleelykc Vroaw heeft

getrouwe, (onder Huwelyx-goet : ot dat

ymant aan de Dochter van fijn vnen: , doe hy

trouwde, twee talenten heeft gegeven : en

lieve toch, dat ymant van fich felven in de

boejengaat: daar hy wel weet ,
dat hy haait

,

lal uit geraken. Dat fijn maar kleine aeufelm-

gen. Maar ik fal u vcrfcheide dootflagen ver-

halen ,
oorloogen en daden, die al om vrien-

den gedaan zyn.op dat gy felfs vetftagt dat de

uwe maar vuiiigheit is,zooje die by de Scythen

wilt vergelijken. Dat en doet gy lieden met

fonder oorfake , cn wy verwonderen ons

daar grootelyx over , ona dat by u fuiken-

grooten gelegcntheit niet en, is >
om te
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doen , om dat gy een langduurige vrede
hebt: in tijd van vrede kan men niet weten /
\vat Stuurman goet is ofniet • Daar moet een
troubele tyd zi)n , als men fiilx fal onderken-
nen. By ons blaakt den Oorloog gedaurig

,
ofwy vallen een ander in fijn Lam , of de in-

vallendeflaan wy af, of a!swy t'famcn loo-
pen , foo vegten wy om de Weiden en Lan-
derierr. Hierzyn dan goede vrienden van
nooden, daarom hebben wy de vrientfehap
vaft gefielt , oordeelcnde dat het onwin-
bare Wapens zijn. Eerft wil ik u ver-
halen , op wat wyfe wy wilden maken,
niet met de beker als gy lieden, of ’t zy
dat ymant even out zy , of een gebuur:
maar als wy een vroom en kloek man fien,dic

deftige daden kan uitrichten
, hier leggen wy

onst'eenemaal op uit: en 't geen gy lieden

doet in Houwelyken , dat doen wy in vrien-

den te maken, wy houden ons lange als ofwy
vry den, en alles doen wy op die maniere , op
dat wy van de vrientfehap niet verfteken en
werden , noch'als verworpen fchynen. Als
nu ymant in vrientfehap aangenomen is , zoo
wort'er een verbond gemaakt, en de eed, dat

het grootfte zy; te venten
, dat men met haar

fnl leven en fterven
, cn zoo het noodig zy

d'ecn voord’ander. En alfoo doen wy. ik r-

halvenfoo ras wy in onfe vingers gefneden
hebben, en bet bloet in een beker gedrupt zy,

foo Beken wy daar de punt van de degen in ,

cn drinken dat dan beide uit,dan is’er niemant
die ons van elkander kan fcheidcn. Tot dit

verbond
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verbond worden ten hoogden dry perfoonen

genomen. Want die de meefte vrienden

heeft 5 die is by ons gelijkdie gemeene en

ovcrfpelige vrouwen? wy meinen dat het

geen vafte liefde is , zoo lange die nier en is in

verfcheide deelcn gekloven. Ik fal dan begin-

nen van het gene nu onlangs Dandamh ge-

daan heeft. Dat is dien Dandamis , welkers

vrient s4mï%ocM in deflag met de Saurom&-

ten gevangen wierde. Ik lal dan nu eerft myn
eed doen , wyl ik dat inA begin belooft heb®

Ik zweer u by den wint , en den Perfïfen Sa-

bel, dat ik niets liegen en fal 3 van
s

t geneik van

dz Scythen verhalen fal.

Mnls. Ik had u eed niet veel van doen

:

daarom doet gy niet qualyk , dat gy by nie-

mant van de Gaden en zweert.

Tox. Wat fegt gy ? houd gy de wint en de

Perfide Sabel voor geen Goden ? weet gy
noch niet dat’er niets grooter is by de men»
fchen j als het leven en de d@ot? by defe zwee-
ren wy altijd , zoo dikwijls wy by de wint en
de Perfutanfe Sabel zweeren: te weten , by
dewint , om dat hy isoorfaak van het leven ,

en by de Perfiaanfe Sabel , die den Authcur is

van dedoot.

Mnes. Zooudateenbequaamoorfaakis,
foo moe ft gy meer Goden houden , als de
Perfiaanfe Sabel? gelijk als de Werp -pijl , de
Lans, fenijn , touwen , en diergelijke meer?
Want de God van het fterven is veelderlei, en
heeft duifentwegenjom daar toe te geraken.^

Tox. Hoe zijt gy foo twiftig? gy ftcurt my
in
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in \ midden van mijn reden
; doe gy /braakt*

waar ik ttil.

Mnes. Wel ik (al het niet meer doen. Gy
beftraft my wel te regt i daarom gaat getrou-

welyk voort te verhalen 5 ik fal foo Ril wefèn,

sis of ik ’er niet eens by was.

Tox. Is de vierde dag , dat Daudamus
en ^Imir^cas haar vrientfchap aangegaan, en
malkanders bloed gedronken hebben. De
Sauromattn dan kwamen met tien duifent

Ruiters in ons land vallen 5 van hetvoetvolk

zeidemen dat ’er maar dry duifent waren. Als

fy nu onverhoeds op ons aan kwamen , haren

inval niet verwant hebbende , foo moeften

\vy alle wyken ; veele die zig daar tegen fiel-

den 3 wierden dood geflagcn
,
fommige voer-

den fy levendig weg ; andere fwommen over

dc rivier , en ontvluchten het, alwaar de helft

van onfeTroepen en wagens waren. Doe
ter rijd lei het Leger gecampeert door,ik weet
niet wat raad van de */irchiplonen , dat is

,

Van onfe Overflen , en dat aan beid#

de Oevers van de Rivier Tinais , fy roof-

den alles , en bragten het gevankelijk

weg ;
de tenten namen fy mede, als

ook de wagens , meeflendeel met volk gela-

den. Voor onfe oogen fchonden fy onfe

vrouwen en dochters : wy namen fulx feer

qualyk. Als^mizjcca geleid werde, (want
hy was gevangen) fooriephy, diejammer-

]ijk gebonden was , fijnen vriend , hem aan-

manende van den beker en het bloed. Soo ras

had Dandamis fulx nietgehoort, of hy toef-
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de niet lange , maar fwom voor het aanfien

van alle over de rivier op de vyant aan. Doe
fchoten de Sautomaten foo dik op hem met

pylen als haft , en fouden hem doorfchoten

hebben , foo hy niet en hadde geroepen Zi-

Urn : wanneer ymant dat wodi t noemt ,

dooden fy die niet , maar houden die

als een die door gele weder fil geloft wor-

den. Terftontby den Overften gebragt zyn-

I de , eifte fijn vrient wederom : hy ei ft los™

geit ; want fy wilden hem niet los laten , ten

zyfy daar vry veel van gekregen hadden. Doe
feide Daudamis : 'tGeenikbefat , dat is alles

van u lieden gerooft 3 foo der yts is , dat ik

bloots lijfs kan doen , daar toe ben ik gereet te

belooven . Gebiedmy wat gy begeert : en foo

hetugoet dunkt, neemt my in fijnplaatfe 5

en gebruikt my over al in daar \ u welgevalt.

Hy antwoorde den Saurornaat •
ik hoef u

niet te houden
,
fegt hy , voornamentlijk daar

gy u felfs hebt overgegeven. Geeft my ’t geen
gybefit, cn neemt u vrient met u* Daudamis
vraagde terftont wat hy wilde hebben ? Soo
eiftehy fijn öogen. Hyftond het toe om die

uit te laten fteken. Als fy der uitgeftoken wa-
ren, en de Sauromaten betaalt hadde, fo©

heeft hy dmificar met fig genomen , op hem
leunende, fwemmende foo te famen over,

en kwamen mede behouden by ons.. Dit ge-

fchied zijnde, gaf aan al de Scythen moed ,

agtende datfe nog niet overwonnen waren,
sfis fy fagen datby ons het Hooftwas , en van

de Vyand nog niet vervoert 5 maar dat ’cr nog
groot©
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groote moed en getrouwigheit was. D:t

maakten deSattromaten niet weinig bevreeft,

overdenkende eens , hoe fy fouden gevaren

hebben ,
zoo fy haar daar op hadden bercitom

te vechten. Daarom trokken zy by nachte op

de vlucht, verlatende een groot gedeelte van

het vee, en ftaken de wagens in de bsant. Dog
^Jmï^oCét kon het niet langer fien, dat fijn

vrient Z?4wd<t?w/jblintwas, maar blinde fijn

eigen felven. Nu fitten zy daar beide , en

worden met alle cere van dc S cythen geviert,

en op publique koften onderhouden. Kond

gy wel iets diergelijx verhalen, Ainefippe , al

was het dat gy by die vijfnoch tien andere ver-

telder , en dat Tonder eed , op dat gyder des te

meer kondet by hangen? maar ik heb u de Taak

opentlijk verhaalt. Zoo gy diergelijks ver-

haalt haddet, ben ik wei bewuft, dat gy
de Taak met veel woorden en vertellingen fou-

det opgepronkt hebben ; hoe dat Dandamts

bad : hoe hy geblint wierd , wat hy ftide, hoe

hy wederquam, hocde5fy*ft«ihem ontfin-

gen, verwelkomende, geluk wenfende&c.

Gelijk gy gew’oon zijt , om het des te beter in

dc ooren te doen klinken Hoort nu dan een

ander van Belitto , dc eigen Neef van *Aml-

Zjoca. Als hy Tag dat fijn vrient Bafthes,doov

een Leeuw van het Paart getrokken was,

(want zy waren beide op de jacht) en de

Leeuw hem omvat hadde , by de keel greep

,

en met fijn kiaauwTen hem verfcheurde. Hy
toefpringende, vliegt op de rug van het Beeft,

keerden en trok hem af , fijn beft doende om
v* Bajihts
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gafthes uit de Leeuwen bek te helpen* tot dat

de Leeuw afliet, en halfdoot zijnde , fig noch

na Erelitta wende, en hem vattende , doods

hyhcm. Terwijl hy ftierf, douwde hy de

Ponjaart in dc borft van de Leeuw : derhalven

fijn zy alledry om hals gekomen : wy hebben

|

haar begraven* makende twee graven* by elk-

ander, d^eenevan de vrienden, en d’ander

j

over dc Leeuw. De derde fal ik u nu verha-

len Mnefippe , van de vrientfehap tuffehea

MacentA, Tonchaia en ^rfacoma* Defen

„sfrfacomtu wasverfot op eene Mafa* de

Dochter van Leuc-Anor ,
welke in Bofphoren

regeerde,wanneer hy uitgefonden was als een

Envoje, om de tribuit van de gojphoronen aaa

ons te betalen * doe ter tijd hadden fy het dry

maanden buiten den beflemden tijd opge-

ïchorr. Ah hy dan gefien had op de maaltijd

,

dat M'afAd een brave Juffer was ,
en van be-

hoorlijke flature , zoois hy op haar verheft,

wat derhalven den tribuit aangaat, was dcc

al gedaan: en de Koning antwoorde, en

noodenhemtegaft, en liet hem terflont we-

der gaan. Het is in Sofphoren de manier,dat

de Vryers op demaalrydende Vry fiers begee-

ren, haar verhalende wiefe zijn , en waarom

zy trouwen willen. Maar op die tijt warender

j

juift verfchciden'e Vryers ten eten genood,

Koningen en Konings Soonen. Onder allen

was’er ook Tigrapates, Prins der LaMren en

.Adyrmachuj, Hertog van AIaglineny en meer

andere met defe. Het is daar betamelijk dat

yderVryer^na dat hy verhaalt heeft wie by zy,

T en
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cn waarom hy trouwens gefïnt is , met de an-
dere aan tafel gaat , en dat fonder een woort
daar meer afte kikken : als dan de maalty d ge-
daan is, begint men wakker te beekeren met
wijn, en alfoo te vryen

, fy onderwijlen groo-
telijx prijiende

, van wat gefiacht ly zijn, haar
goederen en macht. Als nu veele gedronken
cn hare rijken en goederen opgehaalt hadden :

zoo heeft ^JtpaoYncs niet gedronken
,
(want

het is by ons geen manier wijn. te fcfienken,
om dat het vooreen finaat der Goden geacht
wert) maar hy dronk by teugjes: geeft my ,
o Koning! fegt hy , u Dochter Molea tot een
Vrouw, die magtiger ben alszy alle2 aangaan-
de goederen en befitting. Leuctnor verwon-
derde fïch daar over, ( want hy wift dat
tornas arm was, envanafkomft een gemeene
Seythj hy vraagde hem , hoe veel vee en kar-
ren hebtgy Arfacomo , meint gy datgy daar
mede rijk zijt ? ik beficte,(ègthy ,geen vee of
karren , maar ik heb twee vrienden, die eerlijk

en vroom zijn, wiensgelijke onder de Scythen
niet meer en zijn. Ajshy dit gefegt badde

,

befpotten zy hem, houdendehem voordron-
ken : des ochtens is dyrmachus boven d*an-
dere gekoren : en hy foude fijn Bruid brengen
in Measen

, tot de Machlyenfen. Onderwij-
len rfkcQtiui* tehuis komende,verteIt het fijn

vrienden
, hoe de Koning hem verworpen

had, en over 't maal belagchcn wi^rdejtalsmen
meinde dat hy arm was. Vfant ik fèide, fegt
hy, watgoederenik hadde,;e weten, u lieden
'Lonchata en Lac&nte. SVantu weldadigheic I

g aatj
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oaat in vaftigheit verre te boven » de goederen

en rijkdommen van de Bofphorancn. Maar dit

langende, wierd ik befpot en belagchen : en hy

vtï Sindyrmachus (jen Mechlyenfer fijn Bog-

tpr om.mede te ncmcn>om dat hy fêide dat hy

tien Phiolen hadde, en taebentig wagens met

vier fitfeis: en daar by veel Schapen en Koejen.

Alioo heeft hy d.c veelte van het Vee geacht

boven deftige Mannen 9
als ook dc vrcl-be*

werkte bekers, en de zware wagens- Daarom

wertik, lieve vrieuden , dubbelt gepijnigt

:

want ik bemin M&Ua, en het ongeljkdat my

van foo veel menfehen gedaan is, dat knaagt

mijn hert. Iktwijffel nietofgy houd uw daar

ook qualijk over,tot een ieder van ons behoor-

de een derdedeel van defmaat, indienwy foo

leven als wy begonnen hebben , doe wy ons

verbonden: te weten, dat wy een menfche

zijn» over de eigenfte zaak ons bekommeren 4

en verblijden, ja, fegt Lonchates , een yder

van ons is groot ongehjkgefchiet, wanneer a .

,

u fulx gebeurde. Watfullcnwy hierindoen,

feidcMocentest Laat ons het by deelen over-

nemen, antwoorde Longittes, ik neem aan,het

hooft van Leucanor aan ^irfacomas te bren-

gen.Maakt dat gy de Bruid bekomt,en die hier

brengt. Laat het foo gefchieden, fegt hy. Maar

syskrfacmA onder dit doen (want dit gedaan

zijnde , is het waarfchijnelijk dat’er een Léger

en Oorloog uit barften moefl) zoo blijft hier,

omu Volk ,
Wapenen, Paarden en ander ge-

welt byeen te halen. Gy fult’er wol haaft veel

by malkander krijgen: omdatgy felfs dapper
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zijt, en wy geen weinige vrienden hebben :

voornamemlijk, als gy op een OfTen-hüid fic.

Als dit foo goet gevonden was, is Loneka-
fes regelrecht na Bofpboren toe getrokken : en
d'ander* zijnde Maeentes , na de Mochlytnfers,

beide te paart. Maer ^rfacontus t'huis blijven-

de verhaalde het fijn Lands luiden , en wa-
pende een heir van fijn familiare vrienden , en
doe fat hy op deOflen-huit. De manier om
op het Ode Buffels- vel te fitten, is defe: wan-
neer ymant van een ander belcedigt is, die be-

geert te wreken, en niet flerk genoeg is , foo

nacht hy een Os, enhy braat het klein gefne-

denvleis aan het vuur, dan fpreid hyde huid

over de aarde,en gaat’er in fitten,met fijn han-

den op fijn rug
,

gelijk als een die de handen
op de rug gebonden zijn , en dat is by ons de
grootAe manier van bidden. HctOflè-vlds

dan voorgefet hebbende , zoo gaan daar fijn

Domeflijken aan
,
ook komen daar andere by

die maar begeeren, en elk neem# een deel voor

hem , en hy treed dan met fijn rechter-voet op
de Oden -huid , en belooft dan na fijn vermo-
gen vijf Ruiters op fijn eigen koffen te onder-

houden : een ander tien, ofmeer: een derde

belooft foo veel Voet-volk als hy kan , en die

arm is, geeft fijndelven ten beden. Door dit

fitten op deOfTe-huid wertdikwylscengroo-

te menichre byeen vergadert. Zoodanigcn

heir , is met fekere trouwe aan malkander ver-

bonden , en voorde Vyantbyna onwinbaar :

even als of fy met eed daar toe verplicht

waren} want op de huid te flappen, is byna als

een
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eeneedzweeringe. Arfxcomas dededan fijn

bellomfuix tc doen: daar quamen omtrent

jvijf duifent gewapende Ruiters byeen s en

i Voet- volk door malkander , twintig duifenw

! AlsnuXfl^g^eJonbckent ini?cjpfcöre»quam,

zoo gaat hy na de Koning , om y ts van de re-

geringe te handelen; by leide dat hy uit de ge-

I meene naarn van de Scyt'sg Natie quam , maar

dat hy in *t privaat groote faken mede brocht.

! Als hy audiëntie gekregen had : wat de ge-

! meene faken belangen, legt hy, foo hebben de

Scythen my gefonden om tc leggen voor te-

genwoordig , dat uwe Harders in het vlakke

velt niet en moeten overkómen , maar dat zy

tuflchcnde Tracbon moeten blijven weiden.

Wat aangaat de liruik-roovers, daar gy van

klaagt, datfe in u Lant loopen,zoo loochenen

zy datfe van het publijk uitgefonden zijn,

maar op haar eigen houtje om profijt rooven.

Welke foo zy gekregen werden , die mogen
na u believen geftraft worden. Dit hebben zy

u dan doen boodfehappen. Maar ik koom ook
om u te feggen , dat'er een grooten inval fal

gefchieden van ^frjaema , de Soon van Ma-
rianta

,

die
,
niet langgeleden , byuinAm-

ballade gekomen is : en daarom mein ik , om
dat hy uw Dochter geëifcht heeft , en die van
u nict kreeg: hier over is hy verfteurt , en het

is nu de fevende dag dathyop deOiïe-huid

gefeten heeft , en heef t een groot Leger byeen
gehaalt. Ik heb het felfs gehoon , antwoorde
JLeucanor, en ik heb felfs van de OfTe-huid een

Leger byeen gehaalt. Maar dat het tegen ons

T i gemeint
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gemeint was , en dat ^rfkcomas daar Kapitein

ioude van zijn , en heb :k niet geweten. Ja
tegen u, feide Lonchatei

,

wortditVolk ge-

worven. rftiomas is my een groote vyant 9

en hy neemt het qualyk , om dat ik boven hem
geacht ben , en dat ik in alles fchijn te zijn als

hy. Zoo gy my u andere Dochter Bdrcetis

ten houwlyk wilt geven, die in maagfchap u
niet vreemt en ben,/bo zal ik u,wederkerende,

fijn hooftbrengen. Ik beloofhet u, antwoór-
dede Koning, wanthy was feer bevreeft , om
dat hy wel wift de oorfaak waaromdrfacomas
op hem vergramt was

,
te weten, op de brui-

loft : en ook was hy altijd voor de Scythen be-

vreeft. Z weert my
, fegr Lonchdtes , dat gy u

belofte fult voldoen, en het niet verloochenen

fótidê , wanneer hy hem gebracht hadde.

Als hy nu achter over tegen den hemel wilde

zweeren: laat het hier nietgefchieden, fegt

hy: niemanten wete waarom wy zweeren,

laten wy liever in den Tempel varr Mars
gaan, en de deuren toefluitende, eedfweeren ,

op 'dat het niemand en hoore. Want foo

*sfrfasomas dit ter oorenquam , zoofouw rk

vreefen dat hy fny voor den Oorloog {bilde

opofFeren, , welke nu geen kleine macht

heeft. Laat ons daar in gaan , fegt de Koning.

Zyt gy lieden verre van hier: laat niemanc

fonder verlof tot den Tempel genaken.

Daar na zijn fy in ftiflighcit in den Tempel
gegaan Loncrates nu fijn fvvaart uitcrek-

kende ,
hiel Lencmor met de eene hant

de mom toe, op dat hy niet cn foudekon-
nen
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ncn fchreeuwen * en geeft hem een flagop

ijfljnborfK Daarnafloeg hy hem het hooft af,

I

bergde het onder fijn krijsgs-mantcl , en

hiel fich of hy onderwijlen met hem fprak,feg-

gende dat hy ilrax foude weder komen , als of

hy onderwijlen uitgefonden wterde om quan-
luis yts te doen. Gekomen zijnde daar hy fijn

Paert gebonden had > klom daar metter haait

op,en reed weder na dcScphen. Onderwijlen,

heeft hem niemant vervolgt, want het duurde

lang eer deBofphoranen willen wat'er gcfchiet

was; als fy het quamen te weten , ontliom ?
er

groot oproer. Dit dan heeft Lonchatts gedaan 3

cn fijn belofte uitgevoert,brengende het hooft

van Lencanor. Macentes was onderwijlen wijs

geworden wat'er in B offhorm gefchietwas,

zoo quam hy tot de Machly enfin ; hy was
d'eerlte Bode y welke boodlchapte dar de Ko-
ning gedoot was» Het volk , fëgr hy , roept 11

totKoning, wijl gy Schoon- toon zyt, zoo
maakt dat gy ten eerilen het Rijk aanvaart:hier

over verlchrikte *,4ndyrm<icbus feer. Gaat s

daar fultgy lichtelijk een groot gedeelte Bof
fhoranen krijgen, wanneer zy Leucanores

Dochter fien. Ik ben een dianier, en ook u
Bruids Moeders Neef : wam Lencanor heeft

Majlera uit ons volk tot een Vrouw geno-
men : en fiet,lkben hier gdonden, door de
Broeders van Maflera. , welken in alamen
zijn , om n te boodfehappén dat gy u met den
eerflenna Bofph&ren geeft, en dat niet ver-

fuimt , want Eubiotm fou anders het Rijk in

handen krijgen 9 welk, alhoewel hy een

T 4 baRaars
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baftaart Broeder is van Lencanor, nochtans is

hy de Scythen altijd genegen,met de lianen
heeft hy heimelijke vyantfchap. Dit feide

dan Macentts; hy hadde eenderlei manieren
ipraak met de lianen , want dat hebben de
lianen en Scythen gemeen , alleen dat de
^^lanen flilkehairlokken nietom het hooft
hebben als de Scythen. Doch Macentes
was haar daar in gelijk, te weten, dathyge-
iehorenwas. Hier door kreeg hy geloof

,

meinendedac het de Neef van Mafierx en
Ma^eawas. Ennu,fegthy, lieve ^€ndyv
inaehe, ben ik tot beide bereid : om met u in

Boffhoren te trekken, zoo het u belieft : oftc
blyven , zoo het van nooden zy , om u Bruid
af te brengen

; dat wilde ik afderliefft , feidé

^fndyrmachiês
, dewijl gy haar Neef zijt *

datgy de Dochter geleidet. Want foo gy al

met ons in Bofphoren trekt , zoud gy doch
maar een Ruiter meer zijn, en foo gy mijn

Vrouw afbrengt , foo zult gy voor veele ver-

trekken y zoogefegt, foo gedaan: defe heeft

de reis aangegaan, en hy heeft Macenta fijn

Bruid Mct\eet overgegeven : die noch Maagc
was. By daag voerde hyfe op de wagen :

maar als heenagt was, fècte hy haar op het

Paart (want fulx dedc hy om dat hem een an-

der Ruiter volgen foude) hy daar dan op-

ipringende, maakte fijn reismiet na MeAten
,

maar nam fijn koers na de middel-aarde ,

aan de rechterhant latende de Mitreorife her -

gen : als hy de Maagc met ruften fomtijts

wat verquikt hadde ,
fijn zy binnen dry dagen

van



rchap t 341

van dc fiidchlyenfew in Scythicn gekomen»

Als het Paart begon ftil te ftaan , en een wei-

nig ruftende, is het geftorven. Verders 'May-'

Unns-otthAfAirx*** aanAfföcotnai over: houd

daar , fegt hy , 't geen ik u belooft heb. Hy
\vas over dit fpektakel verbaaft, want het

quam buiten hoop, en dankte hem daar voor

:

laat af, feide Macentes, en meintnietdatik

ean ander ben als gy felfs: want dat gy my
dank weet over ?

t gene ik gedaan heb , is even

Ij lbo veel als of mijn linkerhant mijn rechter

dank weet, dat hy gequeit zijnde , hem ge-

dient had over fijn wonde. Het is belagche-

lijk \ geen wy gedaan hebben ;
zoo wy als in

een gefmolcen zijn, en als tot een lichaam ge»*

maakt, wy fouden hopen dat’er noch wat

grooter te verwachten, foude zijn , zooder

cenig deel van ons bcdienfteüjk yts dede voor

het gcheele lichaam , want hy heeft voor fijn

felven gedaan , dewyl het deel helpt ann het

geheel T Opdefewijfe dan heeft Macerna
Arfacomas aangefproken, als hy hem bedank-

te. Vorders a\s Aridyrmaohus defe verfpieding

hoorde, trok hy niet na Bofpkoren toe : want

Eabïotus was van de Sauromaten al verkoren 3 <

by welke hy geherbergt had : maar in fijn Va-

derlant weder komende , foo haalde hyeen

grooten hoop volx byéèn , en trok over het

gebergte ha Scythim%oc, en dede daar een in-

val^hy had met fig veele Grittynpok Alanen

en Sauromaten , van e!x twintig duifent» De
Legers by malkander komende ,

maakten zy

tefamen uit EabiaXus en Adyriïiachits tne-

X j
genfig

ofVrient

\
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gentig duifent mannen: onder defe was een

derde boog-lchietende Ruit er ie. Maar wy
(want ik de^ipt espeditie ook-het mijne,

doende by de gene die op het Oden* vel

getreden hadden, meer als hondert wel-

geoeffendc Ruiters) meer als dertig duifent

ïyeen getrokken hebbende , weerde met de

Ruitery denperften inval af, zynde Arfacomas

Capitein Generaal. Als wy haar fagen aanko-

men, hebben wy ons Leger ook aangebragt >

de Ruiterie tegen den Vyant vooruit fenden-

de. Ah’er nu langen tijd heftig gevochten

was, hebben d'onfe bet opgegeven, de vleu-

gel doorgebroken zijnde. Daar na is het ge-

heele Scythi^e leger in tween gefpleten. Een

deel vlood weg, evenwel niet t'eenemaaf

overwonnen : maar hetfeheen te vluchten ,

fm dat bet moede wijken: foodatde AU-
nen haar niet langer en durften achtervolgen.

h Andere deel, welke noch zwakker was,

wierd van de AUners en Alachyenfersomcin-

gelt en gedoot , door dienster heftig op wier-

pen en fchooten, fop dat ds onfe veel te doen

hadden , door dienie rontom befet waren.

Zommige hadden hare wapenen ter neer ge-

fmeten , onder welke was Lonchatss envfite-

en waren beide gequedf , dewijl

d’eenefich in Hecgcyaar van d’andere fhtk

,

JLmchfltu was aan fijn dye gebrant , en Ma -

centes met een byl in de kop gehouwen , en

met een lans door fijn fchouder gefioken,

\ welk Coq ras als Arfacomas hoorde, dewijl

hy ip het ander heir by ons was , ach te het

voor
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voot* quaat, dathyby fijn verlatene vrienden

niet was* en gevende fijn Paart de fporen,

vloog met een groot geluid tegen de Vyant

aan, heffende fijn zwaert op, foo c*at de

Machlyenfen fijn gcwelt niet en konden te-

gen ftaan, maar moefien een weg maken, om

hem daar door te laten. Hy fijn vrien-

;
den gekregen hebbende , en de andere roe-

j

pende ,
gebruikte fijn macht tegen A dyrma*

chtif : en fioeg hem met het zwacrt het

hooft af ,
waar door het heele Leger van

de Machlyenfen gevlucht is, en een weinig

1 daar na dat van de Manen : ten laat ften ook

de Gr eken. Alfoo den finjd hervat hpbbcn-

de, fijn wy meefter in 'c velt gebleven, en

;

hebben de dootflag ers foo lange achtervolgt,

tot het nacht wierde. ’s Anderen daags* qua-

mender Ambafïadeurs van den Vyant, welke

ootmoedeüjk den Vrede verfochten, en

vrientfehapte houden ,
beloovende dat de

Bofpborahvi dubbelde tribuit zouden pctalen,

en de Machlyenfen' beloofden Oftagiers te

|l oeven. De Manen wilden de fchade vati den

mval vergoeden,met uittrekken tegen dc Sin-

dianen ,
met welke de onfe langen tijd een

haat gehad hadden. Defc keur-fiemnien

gehoort hebbende, 200 heeft het voorna-

mentlijk Arfdeohut
1 en Lomhaia goet ge-

: dacht, de*Vtfcde aan tevaarden* wam fy kou*

dep die Kfijgéfrtia haar Wénfëh . Sulke Man-»

h^ftukken konneri dé Sytbm uitrichten ,

! Mnefippe 0 ^ f ,

Mms® Het* fchfint wel een- Tragedie^

$ Toxaris j,
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Taxaris , ofwel een fabel gelijk , de Sabel ea
wint , by welke gy gezworen hebt , zyn u
goetgunftig: diederniet in gelooft, hoeft’cc

niet om.gejaftert te werden.
Tox. Ziet toe lieve man, dat het ongeloof

niet van uw nijd voort en komt. Gy fult my
niet vervaart maken met niet gelooven , om
dat ik niet meer diergelijxen (oude verhalen ,

van die ik. weet dat aan de Scythen gefchiet is.

Mnes. Weeft niet al te lang, goede man *
gaat lbo wijdfpoorig niet, dan ccns boven dan
€ens onder, Scythen, Mtehlyanen, loopende,
en dan na Bofphoren gaande, dan wederko-
mende

; gy misbruikt t’eencmaal myn ftil-

zvtójgfaamheir.

Tox.Ik fal u gehoorfamen in die wet die gy
voorfchrijfr

, en met weinig woorden afbrcr

ken: op dat hy niet al hoerende moede weit
V2n met ons te loopen. Hoort dan toe , wat
mijn vricntSifennes omtrent my gedaan heeft.

.Als ik mijn Vaderlant verlatende, na^*-
thenen reifde, om Griex te lecren , foo quam
ik in Pontuscn sïmaflren aan, dat is een Stad

niet heel verre van Carambe gelegen , in het

uitfteekfel; die van varen, leid het in

de weg. Sifinnesging met my , zynde my van

kints-beeneenvriendgeweeft. Als wy onle
Goederen, die \yy in het Schip gebracht had-

den, op de haven fagen ftaan , van verre niec$

quaats vermoedende-, foo warender onder-

wijlen eenige dieven by ge weeft, die het flot

opengebroken hadden,welke alles daaruit na-

men, dateer,voor geeneenen dag onderhoud
' r

' overig.
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overig was- Alswy thuisgekomen waren,

wetende water gefchiet was , zoo heeft het

ons niet goet gedacht onfb gebiiuren voor

!

rechtte roepen, welke meer waren als den

hofpes , op dat wy niet en fouden fchijnen

|

pluimttrijkerstezijn feggende dat ons vier-

hondert Derifftn ontnomen waren, veel kle-

deren, en eenige tapijten: fumma , alles wat

wy hadden. Wy confuleerden hier over wat

j

wy doen fouden;a!s hebbende niets, en dat in

een vreemde Stad. Ik vonde doe ter tijd goetr,

©m elk een ponjaartin ons lijftedouwen, om
I

alfoo het leven te ontvlieden , eer dat wy ar-

melijk van honger of doril fouden fieryen»

L Ter contrarie bad Sifinnes dat ik fulx niet

311de doen, feggende dat hy al bedagr hadde,.

waar dat wy af leven fouden.Op die dag won
hy geit met houd van de Haven te dragen : des

morgens over de markt wandelende , fag hy

een heele zvyiete van Jongelingen ,
(zoohy

feide) die fchoon waren en dapper,’ Defe zyn

man voor man gekooren,om voor loon , een

feker ftrijd-gevecht te doen , welke foude op

den derden dag aangeftelt werden; derhalven

als hy al de conditiën van defe handelinge ge*

hoort had^e, komt hy tot my.: wacht gy u Tot

xaris , hier na meer te feggen dat gy arm zijt

,

wantoverdry dagen fal ik maken dat gy rijk

wert. Dit feide hy, onderwijlen hadden wy
naulijx watte eten. Als dit fpecfaj<el nu ge*

fchieden foude , zoo waren wy daar ook om
te fïen. Want hy geleide my tot aan het

Tdieater
,

gelijk als tot een nieuw Schou-fpel'
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der Grieken. Derhaivcn als wy neer gefecefi

waren 3 lagen wy het aan. Vooreerit wa-
ren daar wilde dieren die met pijlen gefcho-

ten, en van de honden gebeten waren; ander-

deels
,

die ook tegen eenigc gebondene men-
fchen opgehitft waren, milïchien eenige mis-

daders , ria ik gide. Wanneer die quamen

,

die tot den dryd gebuurt waren, foo wierd'er

een Jongeling’ voor den dag gebracht
,
die vry

groot was.Doe riep de roeper, zo wie met de-

fen befonderlijk wil dryden , die komt in
9
t midden

, die fal tot een preemie krijgtn tien

duifènt drachmen; Siflinnes ftond haaftigop,

en fegt dat hy vegten wikeifchende met eenen
de wapenen. Het geit ontfangende, geefday

rhy de tien duifent in handen:zo ik het gewon -

nen heb, fegt hy , zoo dillen wy beide daar

Voof reifen, en kod koopen. Zoo ik ter neder

geflagen werdc, keert dan weder na Scytbhn>

als ik begraven ben. Dit hoorende./chnkten ik.

Hy de wapenen nemende , heeft fijn lijf be-

fchcrmt , maar de dorm-hoed fette hy niet op
het hooft , en bleef bloods hoofts om te

vechten. In \ eerd kreeg hy een wonde, met
het omdrajen van het zwaert

,
waar Joor hy

aan fijn knye gequetft was , zoo dat'cr veel

bloedsuit dortede. Ik was onderwijlen half

doot van vreefe s maar hy trat dout tegen fijn

partyeaan, en dak hem de bord door, dat

hy terdont voor djn voeten neder viel. Hy
moede zijnde , fat met djn wonde opde doo^
de : [vet fcheelde weinig of hy gaf feifè den
adem. Ik liep na tkm toe, entechte hem op ,

en
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en gafhem moed. Als hy nu overwinnaar was
verklaart, foo nam ik hem op,en bragt hem na

huis: en is langfamerhand gecuréert , en uefe

leeft nogby de Scythen, hebbende mijh Süfter

getrout: dog is nog kreupel van dc wonde. Dé-
fe (aak Mnefippe

f
en is niet by dq Aixcblyenfin

of^/^«^rxgefchiet,2oo datfe geen getuigen

fouden hebben , cn verciert fouden fchij-

nen: maar daar leven noch veel „/fmaftri**

ncn, die van het gevecht vanSifiinnoi oog-ge-

tuigen konnen zijn.Nu zal ik een eind maken*
zoo ik u voor het vijfde de doot van ytbuu-»

chas verhale. ^banchas quam dikmaals in

de Stad van de Boryfthenenftn , met fich heb-

bende fijn vrouw , die hy (eer beminde
;
en

twee kinderen, welker een noch (oog, en een

Jongetje was,maar d’ander een Meisje van le-

ven jaren. Zy waren op dereife vcrgefelfchapt

met haren vrient Gyndanes. Defe had een

wonde , die hy op de weg van de ffmik- roo-

vars gekregen had: tegen welke byvogt, en

aan de knyc gewond wierde , zoo dat hy

door pijn niet ftaan kon. Onderwijlen als

fy ’s nachts (liepen
,
(wanthy was by geval in

een herberg) zoo quanVer een groote brant

,

in welke zy alle bedoten waren : want de

vlam die floeg om het hcele huis. Als doe
^4bonchas wakker wicrdBh verlatende fijn

huilende kinderen, ft iet hy Ie voort , en beval

dat fy (ïch fouden bergen, nemende fijn vrient

met fich op fijn fchoüders yMdom hy neder ,

en brak door de vlam heen, zoo dat hy van de

brant niet beleed igt wierde, De Vróuw droeg

haar
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haar Soontjen , en maande het Meisjen aan >

dat het fou volgen. Zy halfverbrantzijnde,

liet het kint nedervallen , en ontquam naulyx

uit de vlam, foo datzy daar byna af llierf, mee
het Meisjen.Als ymant dit bouclm verweet

dat hy fijn Vrouw en Kinderen verfuimde, en
Gyrtdar.es meerachtede om te helpen: ja fegt

hy, Kinderen wederom te maken is niet moe-
jelijk: en het is onfeker ofle wel goct fouden

werden: want ik lal Telden foo een vriend

wederom vinden als Gyndanes is: welkers

liefde ik in veel dingen omtrent my al heb be-

/peurt. Ik heb het gefegt Mneftppe, uit een
grooten hoop heb ik defe vyf by elkander ge-

haalt : laat ons nueens vonnis fpreken , wie
van ons beide de tong of de hand Tal afgefne-

den werden. Wie Tal Richter zijn?

Mnes. Niemant. Want wy hebben geen

Richter geftelt. Maar weet gy wat wy doen
Tullen? wyl wy na geen oog-wit hebben
geworpen: laat ons op nieuws een Tcheids-

man nemen , en Iaat ons diergelyke vertellin-

gen weder verhalen : en die het dan belieft x

Tal in u de tong
,
en in my de rechter-hant af-

geTneden werden. O t foo dit te cruel zy, om
dat gy u over de vrientfehap verwondert: Too

reken ik geen ko (lelijker noch Tchoonder be*

fittinge voor de menfehen als die : oflaten \yy
het in een fmelten* en approberen , dat wy al

ons leven lang van defen dag af vrienden bly-

ven,laat ons beide overwinnerszijn ,en laten

wy groote proemie gekregen hebben : te we-
ten, laat ons voor een congé en voor een reg-

terhant
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«erhant twee hebben : vier oogen 3 en vier

loeten, in fumma alles dubbelt. Diergelyx is

Lts >
wanneer twee of dry vrienden fich aan

tnalkander verbinden ,
gelijk als de Schrijvers

Gcryon befchryven , met fes handen , en dry

hoofden. Zoo als ik mein , foo zijn defe dry

teweeft, door welke gemeenelijk alles be-

iliert wierde ,
gelijk fulke toekoomt ,

welke

door vrientfchap vereenigt zijn.

Mnes. Want daar is geen bloed ttoitinge

van nooden, Toxarit, noch Herfiattnfe Sabel $

dieonfe vriendlchap Cal be Handig maken. Dit

is de fabel, en dat wy de felvige dingen bemin-

nen, is veel beter met foo een beker als gy

drinkt: wantdie enfchijnt geen verbinteniflc

I te maken^maar de ziel te eillehen.

Tor. Dat behaagt my: nu fijn wy vrienden

en vreemdelingen : gy my hier in Grieken-

landt} en ik in u ScythUn.

Mnes. Te weten, op dat gy weet, dat hes

, my niet en berout hier verre van dun te trek-

ken, zoo ik fulke vrienden kan krygen , zoo-

danig als ik uit uwe harange die gy gedaan

hebt
,
gillen kan.

LUCIANI IKAROMENIPPUS»

Ofte

Boven ds Wölk-vheger.

Menïppus 5
Vrient.

Geen te vooren in bjfonder y
dat wert

m in 't generad verhandelt ,
hy fcbïjnt
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op allefoorten van mtnfchen , Rottingen,
Frincen, en gemene, te fien: alle ar-
beid, (ludie, oefeningen, en eere die me»
de Goden aandoet : voernamentlijk de
Fhuofopnen , die allegekken enbelagche-
lyke beufilingen leeren , als ook van hoo-
gen en nooit gefiende dingen difcuteren,
t welk a/iesgaat onder de naatti van Me-
nippuS, die eenige vleugels aannoemen

>

enquanfus uit leerjucht Van hooge din m

gen , door de lucht vliegt.

Menippuï Hec waren dan omtrent dry
d uitent itadien van de Aarde af tot de Maan

'

alwaar onfe eerfte verblyf-plaats was, vorder
na boven tot de Son omtrent vyfhondert pa-
rgungen , en wederom bier van daan tot den
Keme. feifs , en het Kafteei van lupiter, dat-
in de liooote geboot is , wat byna van foo een
wijtte , ais een wclgevleugelden Arent op ee-
nen dag fotide vliegen.

Vrient. Zeg my by de Gratiën Mtnippe,
wat is dat , ’t geen gy van de geifernten ver-
haalt, en byu feifs rekent? want als ik u van
•langer tijd volgde , hoorde ik u van de Manen
en Sonnen (preken

, ook Teer groote dingen ,
verbiyvmge en parafangen : hec fthynen
vreemde dingen te zyn.
Men. Weeft niet verwondert myn vrient,

ioo ik u van hooge dingen in de lucht begin te
ipreken : want ik overdenk myn reis eens 3 die
Ik onlangs gedaan heb.

Vr. Te
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1

Vr. Te weten, na het exempel der Phem-

titrs, reikende gy de wegen der Sterren

Men. Geenfints, lievelufiter, maarUt

reisde lelvcr in de Sterren.

Vr. Jemini: gy
verhaalt my een lange

droom, want onwerende hebt gy foo veel pa-

^mIn" Wat fegc gy? dunkt u dat.iVjea

droom verhaal , die zoo even van I»ptn at-

k

°vt
?

Wat hoor ik> komt gy ons foo uit den

ven hebbende daar feer vreemde dm-SX n gehoon. Welke, <bogy nieten

gelooft ,
CooU^^^n.

Vr. Waarom en foud ik u niet ge.ooven gy

Goddclyke en Olympizc
Memppe, daar ik een

Iterff'lvk en aardfch menlche b„n, en o

eznHtmerifih vers te feggen ;
die n a eenis uit

! het getal der Hemelingen? maar fc^myeens^

;

men,om daarboven Schenker te zyn.

Mnes. Ik weet wel dat gy het belagcnen

fait: enh:t is geen wonder, zoo de ntcawi^
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keitvan defe verteüinge u een fabel fchijnt.
Wat de opklimminge belangt,heb ik geen lad-
der van nooden gehad, of eenArent seiyk

haT
^on^e : om dat ik eigen vleugels

Vr. ’t Geengy vertelt, gaat t e boven ’t gene
D&ddus dede: want behalven dat, zyt ey
burten ons weten een Gier-vogel, ofeen Kau-we geiykgeworden

3 en dat van een menfch.
Men. Gy flaar de fpy ker byna op het hooft,

want tk heb die vond van DmUlus felfs m
c werk ge ftel t.

Vr. Maargy ftoutfte van allen,- vreefde gymet dat gy ook elders in de zee mocht vallen ,en dan na u naamMenippeif» zee
, gelijk men

legt latnje zee, mochtgenoemt werden ?

Men. Geenfinsj want Icartuhadde vleu-
gels, die daar met was aan valt gemaakt wa-
ren, welke door deSonne afflraalden

; en doe
was hetgeen wonder dat hy neder viel. Maarwy hadden vleugels fondcr was valt gemaakt.

Vr. Hoe kon dat gefchieden ? ik weet niet
op wat manier gy my dit fult doen gelooven.

Men. Op dele wyfe: ik nam een feergroo-
ten Arent, en een fterke Gier- vogel. Dele haar
vleugels met de armen afgefneden hebbende.
Ofhoott liever van vooren aan.
Vr - Ik heb’er wel tijd toe

, zoo hoog ben
ik opgetogen door uwe reden : en verlange
na het einde uwer vertellingen. Verfuimt my
niet, by vrientfehap, met mijn ooien, om uwe
reden m de lucht hangende.
Men. Hoort dan toe, het en foude niet

bur-
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burgerlyk zyn , dat ik myn vrienc met fijn

;

mont gapende ,
(oude verlaten, ik laat (taan

yrnant, alsgyfegt* die by de ooren in de
lucht hangt. Als ik overdacht, 'tgcne de
menfchen in haar leven overkomen, en be-

vonden had dat de menfchelyke dingen maar
belagcheiyk waren , flecht , ongeftadig

; te

weten, de Goederen, Regeeringen, Ma-
giftraturen : defe verlatende , leide ik my uit

op het gene waarlyk waar was: zoo heb ik

j;

gepoogtmy uit de(e fchaduwen te ontworte-
len , en de natuur des geheels te doorfigtigea»

Dit heeft my grootcvertwijffelinge gemaakt 5

voornamentlyk defe, welke van de Wyf-gee-
ren waerelt genoemt wert. Want ik konde
niet vinden, hoe die gemaakt was, noch
door wat maker , of welk haar begin of einde

was. Eindelyk alles in’c byfonder wel be-

fiende , zoo heb ik noch meer getwijffelt;

want ik fag dat de Sterren zoo licht van
den hemel vielen. Ook was ik begeerig,

te weten , wat de Sonne was. Boven al-

len
5 vgrwonderdenik my over de Maan; den-

kendedat het een verborgene,en een ontvou-

welijke oorfaak was,waarom zy fomtyds haar

foort en form veranderde. Ook waar dc bli-

xem cn donder vandaan quam. En van waar
de regen , fneeti , hagel van boven gefonden

wierden. Dit was alles feer fwaarlijk te giffen:

als ik dan hier toe genogentheit had,om te we-
ten,foo dacht ik goet defe dingen van deWys-
geeren te leeren. Want ik achtede dat men
alle waarheit van haar konde leeren. Ik koos

dan
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dan uit haar de deftigfle mannen , voor foo

yqel als ik gillen kan , uit de llrafheit van 'r ge-
ficht, uit de bleekheiden.Jange baart: het was
groot wonder , hoe ik foo ten eerften aanilen

marken kon dathet hoogefprekers, en in dc

hemel fchc dingen ervarene waren : a Is ik dan
mijn felvcn aan baar overgegeven had ,om te

laten lefen, voor.groqt.jjelr
,
( *c welk ik voor

een gedeelte gereed betaalde, en een gedeelte

zeide ik dat ik daar na betaleafoude , ais ik tot

het toppunt der Philofophie gekomen was)

ik was (eer hakende om die hooge heufelm-

gen, en hetgefteldeshcel-alsteleeren. Maar
het wasser met haar foo verre vandaan, om
my van mijn voorige onwetenheitaf te ha-

len , datfe my noch in grooter vertwijffelinge

gebracht hebben : zy befwaarden my, met, ik

weet niet wat voor beginfelcn, einden, dan
met ondeelbaarheden

, ydelheden , boflcha-

gien , foorten , en meer andere van die fïag.

Maar dat fcheen tnyalderzwaar fl, datfe met
elkander niet overeen cjuamen, maarfpraken

cegcnflrydige dingen onder malkanderen:

nochtans begeerde zy dat ik haar foude geloo-

ven : en wilden my na hare meininge leiden.

Vr . Gy vertelt een abfurde laak , foo het

wyfe luiden zijn, datze foo oproerig onder
malkander twilleden , en daar van niets goec

maakten.

Men. Gyfoud lagchen foo gy haar hoo-
vaarcl.e hoorde, enhaarvervaarlykefloutig-

heitinhci. difpt:teren: voorcerft van ’t gene

op de Aarde was, willen zy niet meer dan wy,
die
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die op de aarde wandelen , zy fich niet fchcr-

j

per dan die daar byflaan } fommigezyn blini

door ouderdom , en andere door ervarent-

heit: nochtans meinden zy de eind-palen

van den hemel te fien : nietende de Sonne
felfs : en vaarden die dingen aan die heel

boven de Maan zijn. Als ofzy uit de Sterren

gevallen waren, foo wiflen zy van hare groot»

ten en gedaante te difcoureren. En dïkwyls

wiflen zy niet hoe veel fladien dat Megara
van*4thenen\ei: maardewijttedietufichen

de Son en de Maan was , wiflen zy op een

vinger brcet te fcggen : de hoogte ook van de

locht', de diepte van de zee, en de omkring
van de aarde hadden zy gemeten. Hier
maakten zy cirkels , en dryhoeken over hare

vierhoeken : ook gefchilderde globen, me-
tende daar den hemel. Is het niet godloos
en vol hoverdy , daarfc van fulke onfekere

dingen fpreken, zoo fielden zy die dingen

foo voor, alsoPergeenfints aan te twijfe-

len was , maar zy kyven boven maten , en
geven geen plaats tot overwinninge voor

een ander : alleenig bezweeren zy het

niet
; zy feggen dat de Son een gloejen-

de ftoffe is ,
dateer in de Maan inwoonders

zijn; dat de Sterren water drinken: en dat

fe Son met een touw een emmer in

de zee neer laten , om de wafem om
hoog te trekken, welke dan alle male te

drinken geeft. I?e oneenheit dieder in de

woorden en faken is , kan men naulyx onder-

kennen Sict nu eens ofhare decreten met elk-

ander
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der wel overeen komen,en offe niet van mal*

kander verfcheelen , als dagen nagt : wat de

werelt aanga at,daar is groot gefchiloverjfom-

migefeggen datfeniet voortgebracht is , en
niet vergaan fal : andere fpreken weder van de
maker,en de maniere hoe zy gemaakt is. Ove*
welke ik my leer verwonderde : om datfè

een God fielden te zijn , een maker van alles

,

en daar niet by deden, waarhy van daan ge-

komen was, ofwaar hy was als hy alles maak-
te. Want voor den oorfpronk van het Heel-

al, kond gy geen tijt noch plaats bedenken.

Vr. Het fijn feer ftoute en onbefchaamde
menfehen, met houte voorhoofden, die fulke

dingen derven verhalen en verfekerem

Men. Wat foud gy dan feggen van de

denk- beelden, en de oordeelen : en ’tgene zy

vin het bepaalde en onbepaalde redeneren ?

Hierom fijn zy fchrifckelyk oneens, door dien

d’cene wil een eind-paal Hellen, en de andere

fegtdat hy het nieten weet. Ook toonen fy

dat’er veel waerelden zyn, die verdoemende ,

welke van defè difputeren,als van eer.Weder-
om was’er ccn ander, ik weetniet wat voor

e:n kaerel, die geenvrient was van de vrede,

feide, dat den Oorlog alles voortbracht. Wat
fal men dan van de Goden feggen ? defe dié

hield het getal voor een God : fy zwoeren we-
derom by de honden , enden, en Platanus

boonen: zommige kenden geen Goden , en

gaven een alleen het bewind van alles, fbo dat

ikmijnfelfs verkniefde ,
wanneer ik foo een

gebrek van Goden hoorde. Zoo contrariewa-
ren
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uren fommige wat milder, en maakte vcele Go*

;

den : defe verdeilden fy noch , en noemden
dejfen deneerftenGod: d'andercgavcnfe wedet

Ij dc tweede en derde plaats in dc Godheic. En
dat defe Goden onlichamelijk waren , mein-

den dat het een ondaantige Godthcic was;
! andere makendcr een lichaam af.Ook waren fy

niet alle in die opinie , datfe meinden , dat de

Goden de menfchelijkezaken beforgden: maar

feiden dateer zommige waren die fich ner-

gens mede bemoeiden ,
gelijk als wy gewoon

zijn, wanneer wy door ouderdom van alle be-

dieningen ophouden : en meinen datfe alleen

gelijk zijn de Lijf-garden die in de Comedicn

I

gevoert werden. Andere die hooger wilden

gaan als defe , feiden dat’er t’eenemaal geen

Goden waren , maar dat de waerelt van fijn

z elven fonder Heer of God befïiert wierde.

Als ik dit hoorde, fchroomdeikfulkehoog-

fchreeuwende en gebaarde Mannen ge-

loof te geven : onderwylen fag ik niet tot wie
ik my belt wenden foudc,omfoodanigen een

1 te vinden , welkers woorden onwederfprekc-

Jyk waren , en van niemant wederleid. Dat
Spreukje vanHomerus fchoot my doen in den
fin.Dikwyls was ik aangemoedigt, omymant
van haar te gelooven , maar dan wierd ik we-
der afgetrokken. Als ik dan onder al defe fen-

tentien twijffelde, foo wanhoopte ik, dat

ik hier op de aarde dc rechte waarheit niet cn
Ibudeleeren: maar ik dacht eene weg, om
van alle defe vertwijffelinge vry te geraken, f®

ik door hulp van vleugels , felfs naden hemel
V vloog.
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vloog. Hier roe heeft my eerlt aanleidingc
gegeven de begeerlykheit: daar dan den fabel
belchrijver jEfopus fegt: welke toont dat de
Arenden en Torren

,
tot den hemel hebben

bonnen komen. Maar dat uit myn lichaam
vleugels lauden voortkomen , daar toe kon ik

geen reden bedenken dat zu!x kon gefchie-
den : vorders foo ik de vleugels van een Arenc
of Gier-vogel aan dede 3 (want defe waren be-
quaam genoeg voor eenmenfcb) foo foude
het miflchien konne-n zyn, dat het beproeven
my wel lukte. Ik nam dan die Vogels , en hieu
den Arent fijn rechter

, en den Gier-vo-
gel fijn linker-vleugel af: cn dat met een
dardigHeit; als ik die doe om myn armen met
fkrke banden gebonden en-dan het opperde
van de pennen hantvatlels gemaakt had , om
in de handen vaft te houden , foo nam ik daar
fêlfs de eerde preuve van i doe (prong ik eerft

op, en fwaaidc met myn armen
, engelykde

Ganfen doen my allenxkens van de aarde op-
heffende, onder het vliegen ging ik op de top-

jes van de voeten. Daar na als het welgelukte,
foo wierd ik daar (louter op ; ik klom op het

Kadee! , en begaf my nederwaarts
,

en
cjuarn in het Theater. Als ik foo zonder gevaar

gevlogen had
,
begon ik*af hboger te denken ï

ik vloog dan van Parmtbus> ofHymntus^ en
quam tot Geranten

, van daar vloog ik Weder
na ^fcrocoriniben

:

daar na boven op Pboloen

cri JErymanthen
3 tot Taygetnm toe. Als ik dit

döurbeftaan nu lang genoeg had overpeinft

,

dat nu beproeft was om om hoog te vliegen

,
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foo'Jacht ik nu niet meer om de Kiekens na ee

I
doen : op den Olympus dan klimmende , had
ik my eerfl met lichte fpijfe verfadigt ; ik vloog

dan van daar recht na den hemel toe: in

*c eerlt draaiden my de oogen wat in het

j

hooft, door de diepte die onder my >vas : daar

1

na wift ik'er niet meer af* Maar als ik nu dicht

by de Maan gekomen was , en door mee*
1 nichte van wolken heen gevlogen , foo voet*

;

de ik dat ik moede was; voornamentlyk aan
de rechter vleugel , wrelke van de Gier was*
Hier nam ik myn verblyf , en fat daar op om»

my wat uit te rullen: onderwijlen fag ik vm
boven op de aarde, gelykalseen Homerifm
Jftpiter, hier de oorloogende Thracen, ginder

de Myfemni <7 riefytilant, Perfien en Indien s

door defe verfcheidenheit wierd ik feer ver-

maakt. •
^ a h in

Vr. Dat fulc gy daar na wel vertellen

Menippe
> maar op dat wy alles mochten we-

ten ; zoo vertel ons wat van 't gene gy onder-

wegen gefienhebt. Want ik verwacht dat

gy geen kleine dingen daar van verhalen fult,

van wegen de gedaante der aarde, en van alles

wat op de felve is ,
hoe die u gefchenen

heeft, van om hoogeiiende. .r* h}.-

Men. Gy hebt het wel voor , myn vrient;

daarom klimt foo veel mogelyk is mede op de
Maan met my onder het vertellen, en fiet te

gelijk de heele gedaanteder aarde. In 't begin

meinde ik dat ik een feer kleine aarde, fag, ja

veel kleinderals de Maan zoodat in *t eeriïes

alfcherp kykende j twijffelde waar die groote

V z bergen
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bergen en zeen waren. Dat , indien ik de C#-
UJJe te Hhodus nictgefien had , endetooren
in Fb4ref>,roorwaarik en Tondeniet geweten
hebben waar de aard-klooc gebleven was.
Maar om dat defe Teer hoog zyn, en boven alle

andere dingen uitftekende ; en den Ocentn
door hetfehijnen van deSon begon te blin-

ken, foo waren my dat telkenen , waar door ik

bekende dat het aarde was. Als ik'cr daar na
wat fterker op fag , begon ik den gamfehen
menfehen handel te fien , niet alleen elke Na-
tteen Steden in ’t byfondcr: maar ik fag ook
de Schepen varen, oorloogen, ploegen, twi-
ften, wilde Heeften . en om kort te zijn, al wat
de wyde waerelt voortbrenge.

Vr. ’t Geen gy nu fegt , fchijntniet waar-
fchynelyk , en zijn met malkander ftrydende.

Want MenifpCy daar gy een weinig te vooren
na de aarde Tocht > om degroote fpatiedieder

tuflehen beiden was , en zoo gy de C*lojJe»

niet gefien had , foud gy gedacht hebben

,

dat het yts anders was: hoe zyt gy foo haaft

fcherpficnde geworden als eenen Ljceus ? gy
onderkent alles wat op de aarde is , de Men-
fehen , Heeften , cn byna ook dc Muggc-
neften.

Mek. Gy fegt wel: ik weet niet hoe het is,

dat ik vergeten heb te leggen, 't geen ik alder-

cerft behoorde verhaalt te hebben. Wanneer
ik de aarde eer ft fag en kende , doe kon ik het

niet Tien om de diepte
,
om dat myn geficht-

ftralcn zoo ver niet en reikten. Dit dan fpeet

m jammerde my fchrikkehjk. Hier over

bekommert
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jbckommertzynde, jatotfchreijenstoc : zoo
iquam van achter by my dien geleerden Empe-
dvtles y op foodanigen wyfe y dat men foude

gefegt hebben , dat hy een Kooldrager had
geweeft, van aflche beftoven, en verfengt. Als

ik ddèn fag
,

(want ik moet het ook leggen)

was ik wat ontftelc, en meinde dat ik daar

jccn Maari-geeft fag. Maarhyfeide, vreeft

niet Mtmpfty ik ben geen God: Wat fielt

jgy my byde onfterffelyke? ik ben dePhi-
lofooph Empedodes. Want als ik van boven
neder op de roo fiers gevallen was , foo heeft

my de rook uit de berg JEtna tot hier toe uit-

geflagen. Zoo dat ik nu in de Maan woon y

gaande fomty ts in de lucht; en ik leefdaar van
den dauw. Ik koorn hier ©na u uit die ver-

twijffelinge te helpen : wam dat quelt u
, ge-

loofikfeer, datgy de aarde niet fïen kond:

gy hebt feer wel gedaan, antwoorde ik,

dnUs, Zoaras als ik weder in GrhkfnUnt fal

gevlogen zyn , foo zal ik tot uwer gedachte-
niflèopdem^ ftede offeren. Enikfaludry-
maals T na de nieuwe Maan (lende, u belofte

doem Ikzweere by Endymitn, zegt hy, dat

ik hier niet gekomen ben om een preemie 5

maar de affe&ie t'uwaarts heeft my daartoe

aangedreven,wanneer ik u vermoeid fag.Maar

weet gy wat gy doen fult om wel-fiende te

werdenfneen geenfins, antwoorde ik, ten zy
dat gy my die donkerheit van de ©ogen af-

|

weerde; wantik fchijn voor tegenwoordig
niet weinig leepoogig te wefen , ik heb niet

van doen, (egt hy. Want waar door gy fcherp

V 3 fult
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fult fien , dat hebt gy met u van de aarde mede
gebracht. Wat isdatdan,feide ik? ik weet het

niet. Weet gy wel dat gy een rechter Arents

vleugel hebt 5 fegt hy?ja dat weet ik wel, gaf ik

tot antwoord , maar wat doet dat tot de oo-
gen? waar op hy my weder diende, /eggende,

dat deArents van de alderfcherpfienfte dieren

zyn: want zy alleen konnen tegen de Son op
fien: en daarom is hy Koning,en vrygeboren,

om dachy fonder oogwenken tegen de Sonne
ilralcn kanopfien. Zoofegtmen,antwoorde
ik. Daaromhet berouwt my , dat ik myn
oogen niet uitgeftoken , en daar geen Arents-

oogen in de plaats gefet heb , als ik hier na toe

vloog. Want ik koom hier maar half, en
niet Koninklyk genoeg verkiert, maar ik

fchija wel een baftert te zyn. Het /laat aan u,

fegc hy,dat u ander oogt'eenemaal Koninkli
j
k

is. Want/bogy opftaac,ende Gierenrvleugct

va ft houdende
,

de Arents vleugel alleen be-

weegt , zoo fult gy na de proportie van de

vleugel , met het rechter oog feer fcherp fien

:

maar om met het ander niet blint te zyn

kan niet uitgevonden werden , om dat die tot

de zwakfte zijde hoort. Het fal my genoeg
zijn, feideik, zoo ikmet het rechter, ook al-

leen kan fien als een Arent. Ik fa! qiet minder

doen als de Timmerman, die met een oog fiet

,ofdé ünien recht zijn. Die gèfproken heb-

bende , dede ik \ gene Emptdoclts geboden

laadde. Hy onder tvijlén ging allenxkens weg,
en verdween als een rook. Als ik mijn vleugel

begon te bewegen ,
foo wierd ik met een
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groot licht omfcliencn, zoo dat alles Zichtbaar

wierd, dat te voorcn verborgen was ;
ik fioeg

mijn oogen na de aarde , en ikfag kharlijk de

Steden, de Menfchen, en alles wat ’ergefchie-

de: niet alleen kgeen onder den biaauwen
hemel gefchieden ymaar ook dat binncns huis

gedaanjvyierde, memendedat zy van niemant
hefien wierden. Ik fagdat Ptolom&us met fijn

Su fier bloetfchande beging , en dat fijn Soon
Lyfimachxs lagen leide

; dat ^ntiochus de

Soon vanSelaicur fijn Stiefmoeder Stratom-

$a toeknikte; dat ThejJ'alus ^lexander van lijn

1

Vrouw vermoort wierde; dat ^Anügmus met
! fijn Soons Vrouw boeleerde; dat de Soon aan

^ttalus fenyn te drinken gaf. Wederom
f
aan d^andere zijde, dat ^r/icoxeenVrouwcjen

ij doot floeg , cn dat ^ rbaCes de gefncdene,

den degen trok tegen ~s4rfocos. V orders

SportUnus den Aleder , wierde van fijn pagien

van tafel afgehaak , en met een go 11de beker

voordekopgdlagen. Defe cn diergcly kc din-

j
gen kanmen in Lybien fien, als ook by de Scy -

|

then enThracen^n dat in deKonmksPaleifen,

te weten, hare jagers , dootfiagers, verraders,

roovers, valfcheeedfweerders, angfiige, &c.

j

en zommige wierden van haar belle vrienden

j
verrad en ;die rge 1yke dingen gaven de Konink-

' lijke fpektakels. Vorders alk gene het volk de-

I de, was noch belagchelyker.Want onder ddë
fag ikHermedorus dien Epicurift s*om dtiifent

Hukken geks een valfchen eed doen ; en dat

dien ftoifen gathocles fijn Difdpel, om het

lecr-gelt voor recht riep; en dat dien redenaar

V 4 Clhm
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Clinia eengoudePhiool uit de Tempel van
AifcnUpius fiool: en dat Htrophilu* den
Gjniftn Philofooph ineen hoerenhuis fliep.

Wacfoudemen al van andere noch konnen
verhalen, die door de muur braken, en huis-

braak deden ; die pleiceden , woekerden ,

wederom ei feen £ want het was eenverfchei-

denen gemengs fpe&akel.

Vr. Gy fult ook weldoen Menippe, datgy
dat verhaalt : 'c is gelooflijk dat gy daar feer

groot vefmaak in gehad hebt.

Men. Het kan niet we! gefchiedfcn lieve

vrient, dat ik alles zoo op order verhale , want
het was moejelijk te fien. Maar het principaal-

üe punt was foodanig , byna als Homerus in

hjn fchilt verhaalt; alwaar Gaflmalcn waren ,
Bruiloften 3 aan d'andcr zijde Recht-plaatfén

,

cnbyeen komftea: wederom aan een andere

zyde ofFerdcn een , op een ander plaats daar

niet verre van daan, droeg ymant rouw. Ver-
ders als ik na Getica fag , zoo oorloogden de

Geten, De Scythen dwaalden met haar

Karren, een weinig verder myn oog drajende

,

fag ik de ALgyptenaars ploegen. Ph&nix was
een Hocre-jager , CUlx die roofde

,
Laoon

wierdc met zweepen geflagcn. ^tibenAu*

procédé. Dewyi al defe dingen op eene tyd

gefehiededén, zoo kond gy wel denken > hoe

confuisikditgeften heb. Even als of ymand
vcrfcheide danfers voor bracht , ofvcrfcheide

dans-reijen : en dan beveelt, dat elk fijn eigen

zang , Tonder overeenkom (Ie j fingt. Als

nu cea ieder em beft fingt en fijn eigen
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zang foekt te eindigen , en doergrootheit fij-

ner ilcmmc een ander tragt te overweldigen*

denkt eens,.wat gezang datgeven zoude,

Vr. In alle manieren fou het verwart en
belagchelyk zyn.

Men. Op defclve wijfe gaat het op dè
aarde, zoodanig vcrfchil is’er ook in het men-
fchen leven : want die niet alleen onbehoor»

\ lyk klinken , maar fijn in versiering ook feer

vtel verfchelende , en bewegen fig op aldcrlei

wyfen, zy denken niet alle eveneens, totdat

de Dans-mecüer haar alle van het Toneel af

jaagt, feggendc, dat men niet langer en hoefde
reijen te fingen. Dat gedaan zyndc , zijnzy

malkander gelyk, ftilfwijgende, niet meer foo
eonfuis en verwart zingende. Maar in foo een

verfcheidenenveelvoudigenTheater, waren
vcrfcheide belagehelyke dingen : voorna*

mentlyk, deden diemy mceit'lagchen^ welk©
vandeLand-eindingetwifteden, en die dè
saam wilden hebben,dat zy den Akkeri’ityo-

mum bouwden; of dat zy dat deel van Mara*»
$hm fouden hebben, dat naaftOewe»n is # of

datfein ^AcArnlx duifent bundel Lands fou-*

den befitten : daar my heel Grle\enlant^ (oo

alsikdaarvanomhoogekonfien, maar vier

vingers breed groot was. y/ttica , foo my
docht, was liet kleinfle deel.* doe fègfk ook
hoede rijke luiden zoo grootshertig warerio

Want die doe het meefte Lant onderhaar be»

fat, die fclieen naulyx een klein ondèeltjets

van Eplcurus te bouwen. Vorders als ik my
ju Psiopomtfm wende, fag ik dc Landen on»

Y 5 ikt
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fier de kleine beer gelegen , en dacht war
Lantjen is dat, niet breed er als een j£gyptiz,è

linfe,dat zo veel rchivéen en La$edemon\ers

op eenen dag had doót geHagen. En als

ik ymand fag met goud bekleed , dat hy acht

ringen Had, en vier phiolen, foo lachte ik hem
grqotelyx uk , want gantfch Fangale n met 'al

tiaar metalen , was niet grootcr als een kruim ?

tjcnbroots.

Vr. 6 Menippel gy zyt feer gelukkig dat gy
dat gefien hebt. Maar fegt rriy, bid ik* êeiis de
Steden en de menfchen > hoe groot fcheenen

die wel te weien , als gy die van om hooge
faagt ?

Men. Ik geloof dat gy de Mieren neften

wel geilen hebt. die gins en weder , rontom
loopen , defe gingen uit, en dender ging we-
der in de Stad : defe bragt wat meil aan, gene

heeft een bqonfchil , een ander komt met een

halfkoorentjen Tarwe loopem Het is ook

j

jelooilijk , dat de Mieren , op haar wijfc van

even, Huishouders , Prekers , Magiftraten

,

Muflkanten en Philofophen hebben. Want
de Steden hadden feer groote gemeenfehap

anetde Miere-neitcn. Zoo het u al te flegten

voorbeekfebijnt, dat mende menfchen by

het Republyk der Mieren vcrgêlykf
?
fo iiet de

©ude Thtffarïfehbuien iri; daarfultgy vinden

dat de Mjurmldomn , een volk ten Oorloog

dapperafgencht, uit Mieren , Mannen zijn

geworden. Na dat ik alles nu wel clbörileïi en

genoeg geJagchen hadde , foo ipande ik myn
vleugels uit ? en vloog na het luns van den

hoog-
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hoogdondcrendcn lupiter 3 cn na d’andere

Goden. Ik was naulyx een Itadie opgevlogen,
ofde Maan gaf een Vrouwe ftemme van iich

:

Aienlppe : fegt zy , u gefchiede na u wenfch

:

dient my by Iupiter in fekere fake aan, foo liet

u belieft. Zegt my vrytlyk , feideik , \ fal
! my niet moejelyk vallen

,
ten zy dat ik eenig

pak moeft dragen. Gy fiilc maar een klein

boodfehapje, en verfoek by hem doen,
uit mynen naam. Ik Iferfbyna, Aienlppe, dat

Ik foo veel en onverdragclyke dingen van die

|

Philofophen hoorenmoec , die anders niet te

!

doen hebben, als datfe uit cüneusheit, al myn
faken doorfnuffelen

, wie ik ben , hoe groor5
waarom ik doorgefheden weide, en half, of
aan beide zyden bultig. Zy fcggen dat’cr

volk in my woont
:
gene fèggen dat ik als een

Ij fpiegel boven de aarde hange. Andere reke-

nen my weder toe, Y gene zy tegen my gedagt

hebben. Ook feggen zy dat myn ligt gdtoleo-

j!

i$,enva!feh. En dat het boven van de Sonne

|

af komt: noch maken zy geen énd met my *

i| met myn Broeder , tYamen te voegen, en dat

j

ik oproer en hand -gemeenfehap met hem
foude maken : noch het is niet genoeg H gene

li zy van de Sonne gefegt hebben, dat hy een
ileenfoudezyrj, en een groejende klomp. Ik

I
weet daarenboven lbo veel dingen van haar|

j

van'c gene zy by nacjifcé doen, dat te fchrikkc^

lykiste vertellen , daarfe by daag fop flraf,

mannelyk,.met aanfieiilykekleeding, én f09

j!
veel onervarene oogen op haar kykende héb^

ben. Maar als ik dat fieZ zwyg ik» Ik rekcii >

V .het
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het onbetameiyk , dat ik aan den dag foude
brengen

, ’tgenc zy by nachte doen , cn hoe
yder in hetheimely.k leeft. Ook foo ik een
ovcrfpcelder fie, die Heelt, ofeenig ander
naehr-bédryf doet: zoo bedekkeikhaar met
een wolk , opdat ik niet toonea (oude , dat

zulke oude luiden doen, ’cgeen eenJangen
haart, en foo een bedieninge onbetameiyk
was. Zy achten het voor niet met alle , dat

fy my met haar tonge zoo gins en weder rukr

senen plukten, en ©paldcrleimaniercfmaat-

icit aandoen, want (de nacht is myn getuige^

ik hebbe menigmaals in den fin gehad , dat gy
fulz aan Iupitay aandient, en daar by. doet, dat

ik hier niet langer harden kan , ten zy hy deze

Jiaturaliften verbryfeh : de twi ftenaars dc

jnenttoeflm\: i’roademoliecrt: de ^tcxdè-

mt uitroeit : en een eind van de Perlpmen of

wandcl-plaats maakt. Alfoo fal ik rulle vin-

den , en zy fullen fti! flaanmy dagclyxte me-
ten. Het fal gefchieden, antwoorde ik j gc-

lykgy gebied, en daar mede ging ik recht na

den hemd. Alwaar geen Mcnfchcn of Bee-

ilen werken. Daarna om laag fiende, Icheen

my de Maan feer klein: cn bedekte eindelyk

de aarde. Vordsrs aan de rechterhant de

Son latende, vloog ik door de Sterren , en

quam op den derden dag inden hemel. Eerll

dicht ik daar in te gaan zoo als ik was; mei-

nende dat ik licht kon bedrogen werden , orp

dank maar een halve Arent was. Ik wilt ook
wel dat den Arent met Iupiter familiaar was.

Daar nadacht ik datfe bevinden fo^den,dat ik

een
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een Gieren vleugel had. Daarom vond ik al-

dergeraad faam it, niet al te lichtveerdigmy in

gevaarte begeven , maar ik ging en klopre

voor de dcure; MhtrenrUis open doende,vrof g
na myn naam, ging met’cr haart heen, om het

aan Iuplter bekent te maken. Een weinig daar
na wierd ik ingelaten, al bevende en trillende.

Ik zag al deGoden fitten, en dat niet fondcr

bekommernifle: wantmyn onverwachte aan»

kom (ie had haar feer ontroert gemaakt*

Sy hadden nok verwacht dat de menfehen
daar gevleugelt fouden komen, lufiter

fag feer verfchrikkelyk en verbaart 3 hy
feide, wie zy

t gy,, cn waar komtgy van daan ?'

wie zyn u Ouders, en van wat Stad zyt gy? als

ik hem dat hoorde feggen , befweek ik byna
van vree(è. Daar ftönt ik als YcrRomt over de
groothert der rtemme. Een weinig daar na
weder by myn felfskomendè >heb ik alles ge*

fegt , beginnende van het hooft felfs , dat ik

begeerde de hoogc dingen teverftaan : hoe ik.

by de Philofophen gekomen was: hoe ik haar

feer verfchillénde hoorde (preken : hoe ik

door haar verfchil wanhoopte : daar na myn
vont van de vleugels

, en vorders al het andere
tot den hemel toe: doen feide ik \ geen my de
Maan belaft hadde . lupïterdiz iagce,rtjn wyn-
braauwen een weinig uitfpannende. Wat
dunkt u van Otiiscn EpfcUltut,daar ook Mt~
mpfus bertaan heeft in den hemel te klim.*

men ? heden fult gy by ons logeren. Morgen,
fegt hy, fullen wy u antwoorden op het gene.

Waarom gy hier gekomen zyt , en dan u weer

Y 7 laten-
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heengaan. Terftont opftaande, ging hy na
die zyde van den hemel, daar men alderbeft

kon hooren. Want het was tijd om de gelof-

ten te hooren. Osder het gaan , vraagde hy
myna de zaken die op de aard* toegingen:

voornamentlyk defe > hoe veel het Kooren in

Grhl\enlant gelde: cnofde voorleden win-
ter ons dapper getroffen hadde 5 en of de

moes* kruiden veel regen gebrek hadden. On-
derwylen vraagde hy öok

,
oPèr noch ymant

van \ geflachte van Phiditt leefde : en waar-
om dc ^fthenienfèrs in foo veel Jaren geen
loviale feeff-dagen gehouden hadden. En of
zy in den fïn hadden haren Oiympium te ein-

digen
, en ofzy al gevangen waren > die den

Tempel van Dodon&us berooft hadden. Als

ik hier op geamwoort hadde : foo zeide hy,
Menippc

, wat gevoelen hebben de menfehen
vanmy? een feer Goddelyke opinie, mijn

Heer, antwoorde ik; tc weten, dat gy Koning
zyt van al de Goden, gy fcheert my feide hy.

Verders feide hy, ik weet haar twiften en
hair-kloven wel, alhoewel gy niet bekent, de

tyd is wel eer geweeft , dat ik haar een Waar-
fegger en Medicus wTas. Summa, ik was doen
en laten. Doe was alles van lupiter vervult,

alle wegen 3als pok de vergaderingen der men-
fehen» Pifa cnDodona waren feer uitfte'kcn -

de vooralle. Want door de rook van hare of-

ferhanden kon ik naulyx mijn oogen open
doen. Maar na dat folio het Orakel te

JDelft gebracht heeft , enfoo ras JEfüllapms

de Medicync in Pergmen oeffende, is Bendi -

dimn
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duim i n Thracien voorrgekoraen , nu bis

Tempel in JEgypten ,
Dianaas by de Ephe -

fkrs

\

hier looperizy allemaal na toe, en maken

daar jaarlvkfe byeenkomflen. Zy offeren

honden bedien (óf Hecatomben) : my laten

•zy als een die door ouderdom verlieten is
;
en

rneinen dat fy my genoeg tere aandoen , foo

Y/ymy om de vijf jaren' eens op den Olympo

offeren.Daarom fietgy al mijn Altaren kouder

als de wetten van Plato , of de fluit-redens

van Chryfippus. Dit geleid hebbende
,
qua-

;

men wy op die plaats , afwaaf hy (oude fitten

'om de geloften te hooren. Daar waren ven»

;
fiers op een order gemaakt

,
gelyk de naonden

! zyn van de putten , hebbende hare dekfcls ,
en

by elk was een goude iloel gelet. Als lupitcr

: by de eerde geiteen was ,
"nam hy het dek-*

fel af, en luiflerde na de biddende. Zy baden

van alle zijden van de aiardc ,
fee^ ycelé en ver-

fchciderie dingen , want ik kon fulx wel

!j
hooren. Zy waren in defer manieren ’

! o Iupiterl laat ik het Konmkrijke befitten.

Ij olupiterl batik doch maar Ajuin en Look

hebben, ó lupher ! dat mijn Vader haailig

flerve. Wederom t
fel een ander wat anders 1

odi dat ik erfgenaam van mijn Stiller waar»

Ochdatniemantte weten kome dat ik myn
Broeder verraden hebbe , batik de flrijd witi~

tien, dat dc Olymplen gekroont we? den. Vor-

ders onder de varende luiden, defe wenlle das

de Noorde wint foude vvajen , een ander de

Züide.De Boer verlangde na regen, de velden

nadcSoimefchijn. Maar lujiter haar vet-

hoorendc 3
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hoorendc, cn beloofden het haar allemaal

niet , want hy ftont het eenige toe, en andere

weder niet. De rechtvaardige menfehen liet

hydoor het venfter komen, die hy ièliet,

ftelde hy aan de rechterhandde quadc fond hy
weer henen, die wederom blatende , op datfc

niet in den hemel op en klommen. Daar was
evenwel een menfeh , daar ik hem fag over
twijffelen , wam als’er twee waren die ver-

fcheide dingen begeerden, cn eenderlci offer-

handen beloofden , wift hy niet wie hy bcS
foude toegedaan zijn, Defe Academite manier

had hy, dat hy niets vaft ftellcn cn konde , na
het exempel van Tyrrho hing hy tuiïchcn bei-

de, en overwoeg de fake. Als hy nu lange ge-

noeg de geloften gehoon hadde ,Zoo ging hy
na de naaftc fit- plaats, en bukte door her

tweede venfter, en hoorde de Verbond-
makers, een eed doende ; defe geantwoord,

en Hermodorut , den Epicurifimet den bli -

xem geflagen hebbende
j

ging hy weder
nadenaafte ftoel, omdé waarfeggingen , cn

VogeJ-bctekenificntehooren. Daar na ging

hy napen venfterom tehooren offcren * door

welke de rook aan iHpiter, de namen bekent

maakte van de gene die hem offerden. Dit

gedaan zyndë , belafte hy de winden en de

uuren wat zy doen fouden : regent van daag

By de Seythw, blixemt in Libya , fneeut by de

Grieken. GyNoorde wint blaaft intydien ,

gy Zuiden wint zyt ftil De Weften wintbe-
roeit de driatizje zec.Laet’er duifent malen

met hagel in CApadoden gdlrooif werden.
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Dit byna alles geordineert zijnde
,
gingenwy

na de plaats daar de Goden dronken. Doe was

|

hectyd van 't Avontmaal : en Mercurius ge-

bood my aan ce fitten, naait P&$t
:
Corybantes ,

buiten Sabxfiu*) die daar mede woonden 9

jen halve Goden waren. Ceres verfchaftc

ij brood, Baccbus de \\ïp,FïerczUs vieis,F

de Myrten - takken , Nsflunw de M&nidef,

Onderwijlen proefden ik ook fteels-wijs de

Goden-drank en Goden-broot. Want diea

deftigen Ganymedes, welke de menfehen foo

bemint, fehonk dikwyls een beker of twee

Goden-drank, als /^crfijnoogencens af-

wende: maar de Goden geloof ik met ffo*

ïmths , als ik fclfs gefien heb, £ten gecn>

Koren, noch drinken geen zwarte Wijnen 2 <

maar zy fchaffen Gode-fpys ,
cn drinken haar

met Gode-drank dronken : voörnamcntlyk*

hebben fy vermaak om rook der offerhanden

te eten , die te gelyk met de reuk na boven tce

vliegt : en daar by het bloed, dat op de Altaren

gegoten wert. Onder het eten (peelde sffolio

op de Chber
;
SlUnm danfte: de Mufen*

bonden in *c midden , enTongen ons het Lied

der geboort# yan de Goden , dat flefiodus ge-

maakt hadderen ook heteerfte Lied van Pin-

dart Lof- Tangen. Doe van alles vervult zynde*

! rufteden wy op de plaats daar wy fitten, Teer

bcgeerigzynde na de drank. Degantfche nagt

fiiepen de Goden en de Menfehen , maar my
en kon de diepe flaap niet bevangen: onder

andere dingen die ik dach t
,

fcheen my voor-

namemlijk vrectnt,hoe het qium,,dat j&jolU.
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in foo langen tijd noch geen baart en kreeg:

ofhoe de nacht inden hemel quam , daar de

San altijd prefent was, cn mede ter maaltijd

fat. Doe begon ik een weinigjen te flapen :

iHpiter ’s morgens opftaande , liet de Goden
byeen roepen; als zy daarteriiont waren , be-

gon hy aldus te fpreken : dat ik u lieden roep, is

reroorfakevandefen vreemden man, die hier

gifter gekomen is : maar dewyl ik over lange

in den fïn had , u te fpreken van de Philofo-

phen, voorn amentlyk van de M&m , en daar

zy van klaagt, hier over beweegt zynde , wil

ik geen langer uitflel maken van hier over te

confulerem Het is een foor: van menfehen ,

dat noch niet lange in de werelt gewed! is ,

feer lui, twiltig, glorieus, boosaardig ,gulfig

,

fot , hoovaerdig : cn om het met de woorden*

vzn Ff$merus uit te drukken, een onnutte

aard-kiont. Die hebben hare Sc£ten, en dat

door wonderlyk gedreigde twilt -redenen :

fommige noemen fig5fo/ci, fommigc derfde

-

mki, andere Epuurci^ Paripatetici , en noch

meerandere belagchelijke namen . Als fy dan

defc eerbiedige naam hebben aangedaan , dan

trekken fy hare wijn-braauwen om hoog,
hebben een lang voor neerhangende baart

,

en wandelen met een vals kleed, hebbende by

fich afgrijfelyke manieren: want fy zyn d$

Tragednfpeeldersgelyk, welke, foo gy haar

mom-aanficht en klederen,die met gout door-

werkt zyn, aftrekt
,

dat’crdan overblyfr, is

belagchelyk ,anders niet als een mensje die om
tien dry- itui vers penningen gebuurt is om te

flryden»
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ftrydcn. Defedan foo zynde >
werden van

al de waerelc veracht ;
van de Goden (preken

fy dingen die hemel noch aarde en raken • zy

halen veel jonge luiden by elkander, die hens

bedrogen konnen werden; entoonen haarde

edele deugt,en leerende dubbelfinnige woor-

den, en pryfen by hare dilcipelen de matigneit

enzedigheit, de goederen en welluften ver»

vloeken zy.V orders als fy alleen zyn, foo zyn

Zy gulfig en onmatig tot Venut luiten ,
lo das

zy de vuiligheit van haar duivers wel fouden

aftikken . Dit is het zwaar fte ,
dat

,
dewyl fy

nieten doen, noch pub!yk,noch privaat

,

zyn fy onnut , en overvloedig. Men netfe in

geen Raats -plegingen , noch werden niet on®

der de gewapende gerekent: nochtans be®

fchuldigen zy een ander , tegen haar menigte

van vergiftige woorden ophoopendc 3
en ky«

ven met voorbedachte fchelt-woorden , foo

datdiehethaantjenis , en beft roepen kan 3

en onbefchaamft , tot (cheldenalderftoutft i$ 0

Zoo men dan foo een roeper, fchreeuwer, en

befchuldiger eens vraagt in volgende manie-

ren: wat doet gy ? of waar toelullen wy feg«

gen dat gy nutzyt? zoo moet hy antwoorden 3

foo hy recht itit fal antwoorden : te varen , te

ploegen , Soldaat te zyn , ofeen Hant*werk te

doen, fchijnt my overvloedig: vorders k
roep, ik ben vuil, ik wafch my met kout water,

ik loop ’s winters fonder fchoenem en ik lafter

gclyk eenen Momas ,
’t geen een ander doet

.

zoo een rykaarc wat te verquiftende ï s, ofeen

hoer heeft, dat haat ik. En foo ymant van myn
vrienden
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vrienden ofmakker fick is, en geen hulp nocta

byffant heeft 3 dat weet ik niet. Dit geilagt,

oGodenlzynfuike heeften. Die van defe

nu genoemt werden Epicwei
,

die fyn ook
feerfmadelyk, enquellenonsoek overmacen
fecr , feggende , dat de Goden geen forg voor
dcMenfchen hebben r dat van ons niet ge-

dachten wert, >t geen zy doen. Daarom, net

is hoog tijd > hierover te raad- plegen. Want
foo zy dat de menfehen^die noch leven, kon-
nen aanpraten , foo fult gy grootelyx honge-
ren. Want wiefal u hier na meerder offeren ,

als hy daar geen vrucht ofnut van verwacht?

wantgy hebt giRer gehoort, wat de man
fegt. Raatflaagt daar over y ’cgeendemen-
fehen feernut zyn,cn voor ons niet gevaarlik.

lupitcr drtgefproken hebbende ,
overleider*

zy onder malkanderen. Een weinig daar na

wierd’er geroepen : hfixemt , branr, vsrbry-

felt tot in den afgrom, en onderaardfche poel,

gelijk de Rcufen. Jupiter gebood haar we-
der Ril te zijn : hetfal gefehieden, fegt hy,
gelyk gy wilt. Zy fullen alle verbryfclt wer-

den met hare redeneer-kunR. Voor tegen-

woordig geeft hetgeen pas ymant te Rraffen,,

Want het fijntegenwoordigEecR-dngen defe

vier maanden : ik heb nu RilRant laten ver-

kondigen
j maar toekomende Lente > fhllen

de booswichten door den hlixem omgebragt

wordan. Zoo feide hy, en lnpiter Saturnius

knikte hem met fyn fwarte wyn-braauwen
toe. My fchijnt geraden , dat gy defc Mtnlp -

pns fijn vleugels afneemt , opdat hy niet meer
wederom
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wederom en vliegeren dat hy van Mtrcnrius
op de aarde gebracht werdc. Dit gefcgt heb-
bende, liet hy de vergaderinge gaan : CyHe-
nna dan nam my by het rechter oor, en bracht

my gifter in Ceramken. Nu hebt gy alles ge-
hoon, myn vrient , ’t geen ik van den hemel
metmy brenge.Daarom ga ik heen om dit de
Philofophen aan te dienen

, die in PtziU
wandelen*

LUCIANI ANACHARSIS,
Ofte

Van de Oejfen-plaatfen;

Anacharsis en Soion.

Zeker Scyth , Anacharfis, difeuteert met
Soion , over de Oeffen-plaatfen der

Jongelingen , en werden van defelve

dapper beff>ot 5 en ten toon gepelt.

Anacharsis.WAarom doen ujongelingen

defe dingen Soion} (ommi-
ge omhellen malkander , en fetten de
planten de* voeten tegen elkander aan;

d'een worgt en flaat d'ander ; en wente-
len fich in het Dijk als Varkens. In 'c begin ,

haar ontkleed hebbende
,

(want ik Itond

daar by om te fien) foo fchrabde de een den
ander , met Olie fmeerende, ’t welk fee

r

vreedfaam en vriendelyk toeging; daarna, ik

weet
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weetniet waar door vet fleurt, worden zy

oneens : fy fiooten malkander, toeknikkendc,

fyflekende hoofden tegen malkander aan,

even als de Rammen. En fict ecns hoe hydui
anderen opneemt , met fijn betnen tegen de
aarde fmy t , en daar na op,hem aanvallende

,

Iaat hem niet een s toe opwaarts te bukken,
maar floot hem van boven neder in het flijk.

Daarna vat hy hem fijn beenen langs de buik,

en fijn elleboog leggende op iyn krop , ver-

worgt hy hem feer miferabeh De ander

üaat dan op fijn fchouders, biddende , dat hy
hem nieten fmoore,zooikmcin. Maarom
de Olie 's halven fparen zy malkanderen niet,

op datfe niet met fly k foudenbefpar werden :

maar defe fmeering verdweenen zynde, vol

flijk, en heftig zwetende, gaven my groote

floffe om te lagchep, , want fy waren als Aal

die uitde handen glyd. Andere deden fulx

ook op de plaats van het Hof, onder den

blaauwen hemel
, doch dit gefchiedc niet

in het flijk, maar wentelden malkander in het

diepe fanc, alwaar dfeen d'ander als onder

groef, en fpatten dan met het flofals de Ha-
nen doen, op datfe, foo ik oordeel , zoo licht

niet mis en grijpen, want het fanc beneemt
de gladdigheit, en geeft vafler vattinge. Vor-
ders, beide recht over einde foo beftoft

flaande
,

fchoppen en flaan malkander

wakker af. Dien ongelukkigen febijnt dan
wel een gelyk die fyn tanden uitfpuwt, foo

vol is fyn mont van fant en bloet, zijnde met
de hand in het bak- huis gcflagen,de prefident

hier



ofvan de Qejfen-plaatfen* 479

hier van maakt niet eens pais onder haar* nog
fielt defe niet door eendracht ter neer. Doch
uit fijn purper gevvaat denk ik dat het een van

hare Overden is. Want hy maant haar moe-
dig aan, en hyprijftdie* welke d’andere een

;

wakkre fufflct geven. Andere fpringen op
een ander plaats in het ftof al loopcnde 3 bly-

vende op tle felve plaats : om hoog fpringen-

1 de, fiaanzy de locht met haar hielen. Daarom
wilde ik dat wel eens geern weten , tot wat
nuttigheit dit gedaan wert , want dit fchynt

my wel een rafernie : daar is niemant geloof

ik die my anders praten fal 3 dat zy niet gek
fouden zyn

, die haar met zulke dingen bc-

moejen.

Solon. Gy hebt voorwaar geen ongelyk,

^nacbarfi , dat u fulx toefchynt
,

want het

lyn vreemde dingen , en hebben een afgryfèn

van de Scyti manieren : want, gelyk gy
verfcheide leer- tuigen en Iichaams-oeffenin-

1 gen hebt, die aan onfc Grieken fccrWonder-

iyk fchynen, alfo fchijnt u dit ook toe. Weed
welgefint, myn vrient: 't zyn al geen wer-
ken van onfinnigheit * fyflaan, noch rollen

I

malkander niet in het ftofof fi ijk ,ukeenigcn
haatofnyt : want in defe (aak is geen verma-
kelykheit

,
maar geeft groote kracht en

fierkte aan de lichamen. Want foo lange gy
in Griekentant verkeerde,dat gy/o ik meine,

doenfuk, foudet niet lange lijden, ofgy zoud
ook wel baad een van haren rang werden 9

die met dof of flijk vervult zyn, zoo vermake-
lijk en nuttig foude u die fake toefchijnen.

Anack.
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Anach. Datzy verre van my Solon. Dk
aijn dan u nuttigheden en vermakehjkheit:

ibo my ymant diergeJyx aandede , hy fou

gewaar werden dat ik nier te vergeefs een Sa-

bel droeg. Maar fegtmy , hoe noemt gydcfè
/aak | of hoe feilenwy feggen, wat werk gy
doet.

Solon. Die plaats wert van ons Gymnx-
fiam (ofOefFen- plaats) genoemt, 'polloot

Tempel van Lycien, Gy fiet fijn Stok- beek
boven op een pylaar kaande , hebbende in

fijn linkerhant een boog, fijn rechterbant

heeft hy om het hooft gebogen, toonende dat

die God uit re veel arbeids moede is , en ruft.

Vorders de oefFeninge die in het flijk

gcfchiet , wert worftelinge genoemt ,

die worftclen in het ftof. Die recht over

einde ftaan , en malkander wakker afflaan

,

wort Pancratmm gefegt (offlag-leveringe.)

Wy hebben ook noch andere oefFeningen,

hervuift-flaan , werpingen met ronde ftec-

nen, fpringen
;

die hier nu den overwinnaar

van is , die werr de befte van alle gehouden >

en heeft de praemie van de ftrijd.

Anach. Wat zijn dat voor proemien?

Solon. Inde Oiywpi^e fpelen een kroon

vanOlyf-takkeni inde jfihmfefpeelen een

van pyn-boomen ;
maar in de Ncmeife een

kroon van JufFrou-Marks-kruit, (of^Apwen)

gevlochten. In de Pythife zyn dc Pnefters

van ,Afolio gewoon appelen voor te ftellen

:

by onfe ^thenienfers is de Olie van Olyven in

gebruik. Wat lacht gy foo fchy-

mn
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ncn u dcfe dingen 200 gering toe.

Anach. Keen * maar gy hcbc ons leer defti-

ge proemien opgetelt, , en waardig van
die gene die/c ten dien einde daar ftellen, an-
derdeels ook voor de kamp-vechters , die haar
felven daarom in ’t worftelpark fiellen. Maar
wy lydenvry veel ,fomtyrs tot verworgens toe,
cn dar om dcfe Appelen of Juffrou-Marks-

j kruit : zonder groote moeite kan men die
Appelen niet bekomcn,zo ymam daar toe luft

Jihadde ; of niet mee of Pynbooim-
takken gekroont te werden , wiens aangeCche
niet vuil van fiyk , of van den anderen niet
voor fijn buik gefchopc was ? Myn goede
yrient, wy fien niet op dc bloote gcfchcnken

:

(maar dit zyn kenteikenen,waaraan men den
overwinnaar kent) vorders de glorie die hier
volgt y is by de Overwinnaars van groote
waarde : voor welke op de buikte/choppen
s gemeen aan de gene die de glorie in haar
metten zoeken te vangen. Dit en krygen die
uiden niet fonder zweet en arbeid; maar door
Je groote begeerte moeten zy in het begin
(cel lijden: welke behoorlyk gedragen heb-
bende,fo hebben zy een zoet en lang gew enft
inde te verwachten van haren arbeid.

Anach. Noemtgydat een nuttig en foct
inde. Solon , datfê van alle man naet een groe»
c kroon gefien werden, om de vi&oric, daar
en weinig te vooren van elk een, over de fla-

,

len, geërbarmt wierden ; vorders genieten zy
u een groot geluk , rijk gemaakt zynde met
ppekn ofJuffrouw-Marks-kruit?

X SoiOKï
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Sülon. Gy fchijnt feer onbedreven in onfe

dingen tc zijn
: gy fult nochtans in verloop

van weinig tyds wel anders praten , wanneer

gy defe Griekje byeenkomftcn wat mei tder

fult bygewoont hebben;en dat de worltelaars

Goddelyke ecre aangedaan werden : dis nu

door den Roeper Overwinnaar verklaart is,

wert by na voor een God gehouden.

Anach. Het is des te beklageüjker, Solon
,

datfefooellendiggetradeertwerden , in te-

genwoordigheit van foo veel menfchen: foo

een hoop van menfchen konnen oog-getuige

zyn, datfe niet gelukkig waren , die overal

Woededen ,
en van haar partyen byna vcr-

fmoort waren. Dit groot geluk hebben zy

dan by de vi&orie.By de Scythen in ons Lant,

zoo ymanteen Borger geHagen heeft
,

ofop

de weg tegen komende, hem daar van geflo-

ten , of fijn kleed gefcheurt heeft , wort

feer fwaarlyk geftraft , al was het zake dat’er

maar weinig getuigen by geweeft waren ; ik

zwijg dan rfil van die in delfthmifc ofO/ym-

f//^Speelen gefchieden.Het doet my feer over

het ongeluk der kamp-vechters , en dat van

\ gene zy verdragen moeten. Ik verwonder

my overdeuiffinnigheitder toefienders, die

daarkomenvanalleplaatfenomtefien. Ik

verwonder mygrootetyx, fegik,dat zyallc

noot&kelijkc dingen laten ftaan,enconfume-

ren haren tijd in defe onnoodigebefigheit. Ik

kan niet verHaan wat vermaak fy hier uit

fcheppen,wanneer zy yman# zoo Hen Haan i

tegen de aarde fmijten, en malkander vernie-

len. Soxon.
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SoiON Zoo het nu de tijd was, *dnaebarf$9

I

van de Olympife , jfthmïfe , ofPanathenaife

I

Spelen tefpreken, zo fou de faak zelfs ligtelyk

lecrcn, dat hetgeen ydelheit js , waarom w^
ons hier zo yverlijk toe geven.Als men de faak

fo maar bloot verhaalt, fo fchijnt'er geen ver-

maak in te fteken, ten zy dat gy felfs in \ mid-
den fittende de deugden zaagt , de fchoonheit

|

der uitflckcnde lichamen, de weigefleide en

vaardige ledcn,veel leer-flukken van ervarene»

heit, onwinbare krachtjfloutigheit, eergierige

twift-redenen , onwinbare fentemien, en
onvermoeiden yver om te overwinnen. Ik

weet van buiten wel, dat foo gy dit quaamt te

Hen, gy foud geen einde maken van in de han®
den te klappen, te prijfen en uit te roepen.

Anach. En by lupher, fcg ik, Solon , ook
van lagchen en fpotten. Want dat gy daar

opgetelt hebt, te weten, die deugden, als de
habylhcir en fchoonheit der lichamen , en

onbevreefdc ftoutigheit,dat is om geen groo-

tc faak gedaan , en daarom verderft gy lieden

malkander onnuttelijk , want het Vaderland

wert daar niet aan gewaagt , noch het Lane
gcplondert of geblaakt, uwe Vrienden en
Huis- genoten wort geen onrecht aangedaan.

Pat fchijnt my destc belagchelykct,gelyk gy
fegt , dat fulke deftige Mannen , te vergeefs

diergelyx uitrechten en lijden
,

en datfe fulke

uitftekende frayigheden en deugden met foo
veel rampen , door het fant , fmijten 5

wonden &c. fchenden, en dat om een Appel
ofPyn-booms kroontjen. Diergelyke kamp-

X 2, vechten
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vechten te herdenken (al my vemakclyk zyn,

Maarfegtmy, bid ik, geven fy al de kamp-
vechters fulke proemien ?

Solon. Geenfins, maar een alleen , die de

Overwinnaar van allen geweed is.

Anach. Zijnder dan foo veel die om foo

twijffelachtigen vidorie , door fuiken uitfin-

nigen werk haar laten vernielen , voorna-

mentlyk, daarfe weten dat’er maar alleen een

O verwinnaar fa! zyn , en dat de andere over-

wonnen
,
fecr ellendelijk geflagen en gewont

werden?
Solon. Gy fchijnt de ftant van defc welge-

fondeerde Republyk niet te verdaan , want

gy (oud anders onfe voordeftige deugden en

manieren niet verachten : want foo gy be-

geer ig waart die te weten,hoe het Rijk op fijn

alderbeftc geftiert wert, en hoe de Borgers in

alle goede qualiteiten geoefFent worden, (on-

der alle twijffel, gy zoud hare oefFeningen en

hare ombitieusheit hier in prijfen. Gy foud

ook verdaan wat voordeel zy daar uit genie-

ten, die u nu Ichijncn een onnut werk uit tc

réchten.

Anach. ïk ben nergens anders om uit

Sc)thien , foo verren weg, door den Vontus^n

dat woede Veer , komen reifen , als cm de

Gricxe wetten en infettingen te verdaan , en

oïïi de gantfche faam van het Republyk , met

grond te verdaan. Daarom heb ik u een van

de voornaamde ^thenhnfers hr, om my

by u te voegen, na dat ik gehoort hadde dat gy

een goede Wet- ge ver waart, enik bevonden
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heb, dat gy een goede Inventeur zijt van

treffelijke manieren , en een deftige voorgan-

ger in nuttigheden : Summa
,

ik fie u aan

een Reformateur des Republyx. Daarom
zytgy foo begeerig niet om my te leeren > ais

ik begeerig ben orn van u te leeren, want al

had ik noch foo veel honger en dor if,foo zoiid

ik evenwel met de mom wijd open fitten, om
uwe woorden en wetten te hooren , foo lang

als ik't harden kar,

S010N. Doch alles foo kortelijk te fèggen,

is niet wel mogeiyk, allenxkens fulc gy die

met trappen en graden , van il tikje tot beetje

beterlecrenveriiaan, welke ons van de Go-
den , Ouders , Bruiloften

,
goedt gedacht

heeft in te Rellen. Dat wy van de Jongelingen

geüatueert hebben, is, wanneer (y haar ver-

want krijgen > en weten goet uitquaat te on-
derkennen , rijp var\ jaren zijnde, foo datfe in

den arbeit verduldig zijn. Dit heb ik 11 willen

feggen, op dat gy weet, waarom wy haar

diergelijke oeffemngen voorfiellen, en waar-
om wy haar dwingen,hg met fuik een werk tc

oeffenen. 't Is in het alderminüe niet gedaan,

om defe worftelingcn
,

datfe pramien krij-

gen, (want hierom vergaderen fulke weinig)
maar om dc vruchten die fuiks verre te boven
gaan,dietothetgantfcheRepublykovervloeitj

daar fy zelfs ook het gebruik van hebben.
Daar is noch een andere genaeenc ftrijd

, die

alle goede Borgcren voorgefteltwert , alwaar
geen kroon van Pyn-boomen , Oliven of

tim gevlochten is , maar die hetgantfehe

X 3 geluk
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geluk des menfchen in fich bevat , te weten

,

de vrygeborentheit,dieecn yderin'c byfondet

heeft , en het Vaderlant gemeen is : daaren-

boven rijkdom, glori, feer wijdluftige graden

van eer en waardigheir,genietinge cles Vader-

lants Solemniteiten, en behoud van familiare

faken 5 en om kort te feggen , het befte dat

ymant van de onfterfFelyke Goden door ge-

loften foude konnen krijgen. Defe is dan

,

metdiekrooneals ik gefegt hebbe, verkiert;

en die moet uit het ftrijden verkregen wer*

den , waar toe delen arbeit en oefeningen

dienen.

S010N. Anach. oGy feer verwonderlyke

Man, Solon, verhaalt gymy van fulkeproe-

mien, Appelen, wilde Olyf-takken, A^pium ,

en Pynbooms takken ?

Sol on. Laat die u niet klein in uoogert

fchijnen, ^nacharfi, wanneer gy ver ftaan

hebt, 'c geen ik lal feggen. Opiklelve wijfe

gefchicden ook die , en zijn eenigc kleine

deden van die groote ftrijd, en kroone die ten

allen deele gelukkig is, welke ik voor verhaalt

heb. Ik weet niet hoe ik myn Oratie zoo
confufeïijk, en 'c achterftc voor heb verhaalt

9

eerft gewach makende van de lfthwife>

Olympift en IVemeife Spelen. Maar wy ( \vy 1

wy ledig tyd hebben , en gy begeerig zycfufx

te hooren) zullen lichtelijk tot het begin

konnen komen, en tot diegemeenc ftrijd;

door welkers toedoen ik gefegt hebbe, dat dit

alles gcfchier.

An ach. 't h zoo beft te doen. Onder het

wandelen
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wandelen is qnle Oratie wat lang gevallen :

miflchien dat ik daar door beter geperfuadeert

werdc, op dat ik daar na niemant (die met een

Olyf, Pynbooms, ofyfpiumt kroon gckroont

Ce) niet meer cn befpotte. Laat ons hier

onder de fchaduwe gaan fitten , als het u be-

lieft , op dat die twiftenaars ons door haar

geroep niet en beletten. Wantik ben (wat

hoefik te veinfen) dopr de Sonne feer afge-

mat , die my foo heet en fcherp op het hooft

ftak. t’Huis had ik myn hooft-cieraat willens

afgelaten , op dat ik niet al leen met een onge-

woon en vreemtgewaat fou (chijnen te ver»

keeren. ’t Is de tijd van 'ejaar dat het heete

gefternte fchynt,dat gy lieden de hom noemt*

die alles verbrant, en de lucht dor en heet

maakt* als de Son op de middag boven het

hooft fchynt , cn fuiken onverdragelyken

warmte aanbrengt* Her fchijntmy wonder,

dat gy , die een feer out man zy t ,
foo niet en

zweet als ik : gy fchijnt van de Son niet eens

te weten, gyfoekt geen Ichaduwen, maargy

verdraagt de hitte foo lydclijk.

S010N. Dien ydelen en overvloediger!

arbeid , die geduurige wenteiinge , en

daarenboven die mi ferien in het flijk, maken

datwv .de hitte derSonne lichtelijk konnen

verdragen : daarom hebben wy geen hoed

van doen , om deSonneafte weeren. Laat

ons dan onder de fchaduwe gaan: wilt alle

die dingen die ik leggen zal,nict aannemen als

een wet

:

maar wanneer ik u fal fchynenniet

goets gefegt te hebben > zoo Ipreekt het ter»

X 4 liont.
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Bont tegeri’, eh Verbetert myii woorden
Want van een van defe twee mem ikgeheelyk

niet af te wijken: Of ik fal ugeduurig daar

toe bewegen > zoagy u niet en vei aft tegen te

fpreken : of ik fai felfs van nieuws aan leeren ,

*cgecn ik hier van qualyk ingeftelc heb , waar
voor de gantfehe Republyk der ^ïphenien*

fert ugrooeen dank fal wyten. Want voor
het gene gy my fu!t leeren en perfuadcren yts

beters, lult gy haar groote benefiden doen.

En ik lal zulx niet verfwygen,maar va ft ftellen

en openbaar maken>ik fal in ’c midden ftaandi

den gantfehen raat in volgende termen aldus

aanfpreken: Ik heb u lieden wetten voorge-

fchreven, óBorgevsvansfthenen, welke ik:

alderbeft achtede voor het Republyk $ maar
defen vreemdeling

,
(u sfnacharji , met de

vinger toonende) alhoewel hyeen Scyih is #

nochtans een man van groote wijsheic, defe

heeft my anders geraden
,
en heeft my veel

betere manieren van leven voorgefchreven.

Laat dan defe goede man mede gdchreven

werden by de gene welke grootebefchermers

van 't Republyk geweeft hebben , fielt hsrn

een koperen ftok-becltnaaft Minerva, Acht
het voor geen fchade, gy Borgers van >4the~

nen , dat gy van een vreemdeling yts zoud
leeren, dat tot nut van ’c gemeen is.

Ana.ch. Dit heb ik wel m'c gemeen van

de sfthenitnfers hoorenfeggen,datzy in alle

redenen feer neuswijfe fpotters zyn. Wat
fou ik arme Boer , die al myn leven achter de

karre verfleten heb, van 'teens land in ’c ander

loopende s
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I

loopende , die nooit in geen Stad gewoont
noch geilen heb als nu 3 beginnen tc

(preken , om het Republyk te regeeren

,

de Inwoonders deier wijdberoemde Stad te

Jeeren> die foo vermaart is door hare welge-

fondeerde wetten ? voornamentlyk 5 door u*

Solon, die van ?
t begin ofaan getracht h eeft op

de deftigftc manier het Republyk te be/licren*

haar foodanige wetten voorfchryvendc* waai
! door zy kon gelukkig floreren. Daarom moet
ik u als een Wet-gevergehoorfamcn. ik fal tt

dan tegen fpreken, zoo gy iets fegt dat na myn

I

fin niet is, op dat ik het des te eerder vatten

mogt.Hierzyn wy nu fraaitjes buiten de fon-

I

nefchijn, ookzynder vermakelyke fit-plaar-

fen genoeg op dele koude ficcn. Spreekt dan
uw reden van ’t begin aen ; wantgy vanjo-nx

op de Jongelingen met arbeit oefFent : en dan
hadden uit de flijk en modder-oeiïeningen u
goede en deftige mannen gewerden.Ook hoe
zy de deugt achtervolgen door middel van
het ftof , en wentelingen in het flyk ; hier toe

ben ik feer begecrig , om dat in het begin te

hooren.Hetovcrigefultgy myop fijn tijd ke-
ren. Onder het fpreken, Solon , denkt dat gy
tegeneen Barbaar fpreekt. Daarom maakt u
reden niet al willens over fiuur, noch maakt
hem niet te lang. Want ik vrees dat ik het

voorüe vergeten fou, zo het re lange duurde.

Solon. Gy fult het beft oordeelen, yina*
charfi, foo het u niet klaar genoeg en zy, of fo

zy van de waarheit wat afwijkt. Steurt my
maar foo dikwils als gy wilt in myn reden

>
om

X-S ü*
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die langheit te verkorten. Wanneer yts gefegt

wert dat tot de faak dient, foo is het niet c^uaa:

die wat langer uit te breiden. Want de

*4nopagitife Senaat , als fy over hooft-faken

fitten, zyn fulx van outs aan gewoonte doen.

Want in de plaats ^freopagunt fittende

,

hoorenzy waarom de dootflag, wonden , of

brantftichtinge gedaan zy : daarom werden!

beide de partyen toegelaten te fpreken. Zy

/preken by beurten , de Aanklager en de Aan*

geklaagde ,
ofdoorfich zelfs, offy zoeken

hulp van een Redenaar , die dan als Advocaat

ageert. Als fy dan gefegt hebben 't geen tot

de zake hoort ,
worden fy van de Senaat ver-

hoort. Maar foo ymant met een voorbedagte

prosmie fijn fhirange beginnen wil , om do

Rechters des te genegender te maken , 't zy

door weldadigheic , of erberming , of door

kracht van fijn Oratie» gclyk de Redenaars

S uonen gewoon zyn , om foo door defe bc-

guichelde woorden de Rechters de oogen te

betooveren : dan zoo gebied den Roeper hem

terflont ftil te fwijgen,niet tochtende aan den

Redenaar , dat hy beufelingen van woorden

lal gebruiken by den Raad» de faak met woor*

den bewimpelende , opdatdie van denRiaL

niet blootclyk en foude verfiaan werden

Daarom zy t gy voor tegenwoordig Anachar-

/3 alscen Areopagyt. Laat my dan fliKwij
|

gen,volgens de wetten van denRaad ingefiek

foo ik buiten reden iets fal vertellen. Maar foc

ik niet van de faak af wyk , foo mach ik myr

reden wei wat verlangen * Want wy fuiler;

nt

!
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nu niet langer onder de heete fonne (preken 3

zoo dat het niet verdrietig fal zyn
,
Toozy wat

langer wierd . De Tchaduwe is vry dik, foo dar

wy tegenwoordig vermakclyk Tullen fitten.

Anach. Zeer wel gefegt,5o/öw« Ik dank u
daargrootelyksvoor, dat gy uwe reden fult

voegen, na die gene welke in ^treop^gum
gcfchiet : *t is een goede manier die alleen op
de waarheit der fake ziet. Vertelt nu, en ik

Tal een yfreopagha (volgens u believen) zijn,

en op hare wijle hooren (preken.

Soion. Vooreer!! dan moet gy een weinig

hooren
,

wat opinie wy van de Stad en Bor-

gers hebben. Wy noemen de Stad niet die

gebouwen, gelyk als muuren. Tempels &e.

maar dat is een lichaam val! en onbewegelyk,

dienende tot receptie en Tecuriteit van die de
Stad bewoonen. Wy oordeelen dat de gant»

Tche kragc en authoriteit by deBorgers is,wam
fy zijn *t die alles vervullen ,

ordineren, vol-

maken en bewaren , gelijk de ziel beiüert een

een iedervanons. Dit verftaande, doenwy
ons belb om het lichaam der Stad niet te ver»

Tuimen,maaro;n het felve te vergieren, op dat

het uitmunt , door deftige huilen , en van
buiten met muuren , en fterke bollewerken

omsingelt. Voornamentlyk, trachten wy de
Borgers verfiandig te maken , en fterk van

lichaam , want dat kan haar in Vrede tijd

voordcelig zyn , om met eenen het gemeene
belle te bellieren

, ook in den Oorloog, om
voor de vryheit en het gemeene welvaren te

firijden.Wy laten eerfi deMoeders,Voedlterss

X 6 ca
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en Pedagogen toe, de kinderen van jongsasn
in de vrye konÜen op tc queken. Ais zy nu
verRand beginnen te krijgen door haar ouder-

dom,en meccenen fchaanne en v ree fe,als ook
begeerte tot goede dingen , en hare lichamen

bequaam zyn om arheit te dragen , en door
flerkte der leden vaft lyvig werden, en bcHan-

dig door bcquame krachten : dan nemen \yy

haar aan te keren,haar vermakelijke, difcipline

roorftellcnde. Wy rekenen niet genoeg tc

syn dat ymant geboren is , foo als hy geboren
is , om het lichaam cn verftant te oeffenen

:

maar wy hebben daur toe keringen en gebo-

den van noden. Door defe neerftigheit cn

drift der Jongelingen wort die gevoed en

vermeerdert , cn de lichaanis en zrelsfoutcn

werden daar door verbetert. Wy nemen een

voorbede van de Boeren , welke wanneer de

planten noch laag en teer zyn, fo bedekken en

onderfteunen zy die, op dat zy door de fterke

wint niet befchadigt of gebroken werden. Als

ay nu beginnen fterkte te krijgen, foo houwen
zy de overvloedige en onnutte takken af, en

laten die dan van de wint wajen als fe willen ,

enmakenfèdan vrugtbaarder.Derhalvcn oef-

fenen wy het verftant^der Jongelingen eerft

met de Mufljk, dan met de Cyfer-konft j daar

aa leeren fyLetteren maken,en die feer perfed

uitfpreken. Wat verdergekomen zijnde in

ouderdom,zoo laten wy haar defpreuken der

Ouden hooren , wy finge n haar ook een ige

Oratien voor die in verfen geftele z yn, om d ie

des te vafter in de memorie te prenten. Zy

dan
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ian h®orcndc de daden van fulke Man*
nen, beginnen daar ook een begeerte roe te

kr.ygcn,en worden tot navolgingeaangehicft 3

opdat z

y

ook foodan ig .möch ren vermaart,

en van haar nakomelingen tot den hemel

I

toe verheven werden
:

gelyk daar veel

exempelen van Hefiodm en Homerus deftig

gefchreven zyn. Als fy haar dan begeven tot

deregecringe v foo wertdic publijkejyk van

i haar bedient
, maar dat is van ons propooft.

Ik had met voor te feggen , door war middel

: wy hare verftanden oeffenden : maar myn in-

tentie was uit te leggenjt^>t wat einde wy haar

waardig oordeelden te oefïenen. Daarom
,

gebied ik my felfs fiil te zwijgen,.niet verwag-

I

teode den Roeper
5
noch u die als een *s4reo»

pfgita.z ijt, die myfooik vermoede, uiteer-

bicdjghekföo lange buiten reden hebt laten

praten.

Anach. Zegt my eens, Solon , waarom
den Raad niet goet gedacht heeft te ftraffen,

die de nootfakelykfte dingen flil fwegen.

Solon. Ik weet niet waarom gy my dat

|

vraagt?

Anach. Om. dat gy de aldcrbsfte dingen

,

die ik alderliefft hoor, yerby gae.r, zynde oef-

feningen voor de gééft; en de oeffeningen die

foo nootfake! ijk niet zijn , als arbeid die tot

het lichaam hoort, verhaalt gy ?

Solon. Ik ben van die gedachtig, van
9
t gene ik in k begin gefegt hebbe , derhalvcn

1 heb ik van mijn voornemen niet willen wij-»

kca, want als ik londer order ging, fou ik.u

X 7 memorie
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memorie verwarren. Maar ik fa! die met feer

weinig woorden beknoptelyk feggen : want
tot onderfoek van alle defe dingen , moeft
ik eens nader redeneren. Aldus confyten wy
haar verftant mer gefonde Leeringen , haar

onderwyfende in de gemeene wetten , die in

't openbaar met groote Letters gefchreven

zyn 3 en van een ieder konnen geleien wer-
den 3 op datzy mogen weten wat fy te doen
©f te laten hebben . Dan dat men met fraye

luiden moet ommegaan , by welke zy alle

betamelykheit leeren, ook recht te doen., hoe

zy met elkander moeten terkeeren , datfe

geen fchandeleufe dingen moeten aanvaar-

den 3 maar altijt na eerlijke dingen trachten :

malkan deren ook geen onrecht doen. Van
die wijfc daar ik afgefegt hebbe, welke by
onsSophiJlen en Philofophen genoemt wer-
den, Defe gefamemlijk op het Theater ko-

mende , onderwyfen wy publijkelyk door

Comedien of Tragediën , haar voor oogen
hellende de deugden en fouten van deO ude3

op dat zy hier een fchrik van krijgende , met
een vuurigen yver gefamentlyk cPandere fou-

denomhelfèn. Wy geven o»k aan de Poeten

verlof, om met quade fcheld-woorden tegen

de Borgers uit te varen , zoo wanneerder y ts

quaatsofoneerlyx mocht gepleegtzijn. Als

zy dat hooren,worden fy daar door verbeter^

en ontvlieden daar na diergclyken verwyt.

Anach. Ik weet wel, 5W0»,dieTragedi,
en ComediTpeelders , fy gaan op hooge en

breede fchocnen 3 met goude linten , haar

klederen
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klederen veelverwig makende , hebbende

belagchelijkc mom-aanfichten aan, die fecr

\vyd gapen. Van binnen roepen zy met een

fèergroote ftem,en gingen met die fchoenen,

ik weet niet hoe forgvuldig,en dan fooik nitc

beter weet houden 2y vrolyken avone, (of

Feeft-d.igterceren van Gaccbits) vorders de

Comedie-fpeclders waren korter, te voet

gaande, defe hadden belagchelyke mom-
aanfichten, en maakten het heeie Theater

aan het lagchen ; defe hooggdcheide dan

wierden van yder een met een droevig en ge-

fronft yoorhooft aangehoort : hier over

mein ik datfe alle erbarmden, fulke voet-*

ftrikken aan hebbende.

Soion Daar hebben fy haar niet over

erbarmt
,
goede Man , maar de proef heeft

miflchien een oude deerlyken jammer ver-

toont, en daar overeen droevige harange ge-

daan, waar door de fienders beweegt, en

droevig zijn geworden, tot fchreijens toe.

’c Is waarfch
i
jnelijk dat gy daar ook Pijpe-

fpeelflers gefien hebt , als ook meer andere

fbortendiein het ront honden enfpeeldcn.

Wy dachten die manier van flngen en fluiten

feer goet , want hier door wart het verAan £

gefchcrpe. Vorders wat de lichamen aangaat»

waar van gy begeerig zy t te hooren , die oef-

fenen wy op defe manier : de kleden (als

vooren gefegt) uitgetrokken zijnde, laten wy
die eerft tegen de locht gewent werden, op
dat zy niet meer teer en fwak fouden zijnjdan

gewennen fy haar na alle tyden van het jaar

,

tegen
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tegen de hitte van de Son zo wel als tegen dö

koude verduldig werdende ; daar nafmeeren
cn verlachten wy die met Olie, om die habyl-

der en vader te maken. Want het is abfurd,

foo wyfien dat liet verdorven leer door de

Olie verfagt werr , en minder fplyt , wy niet

denken fouden dat de levende huid daar niet

veel beter foude door werden. Daar na ver-

fcheide exercitiën Bedacht hebbende, van

welke yder fijn meeder heeft , foo laren wy
defemetde vuid vechten en wordelen , of

wentelen , om allenxkcns alle arbeit tc ken-
nen verdragen

, en ervaren te werdén om de

/lagen te ontvlieden, ofonbc vreed te werden
tegen de wonden. Defe oefFeninge brengt

tweegroote nuttigheden voor de Jongelin-

gen : want het maakt haar moedig , om fich

in alle gevaar te geven, haarlichaam niet ont-

ziende: ten anderen, dat fy gefont zijn, derk,

en arbeit verdragende, foo veel der bukkende

\vorde!en,leeren forgvuldig vallen, en vaar-

dig oprijten, ook feer derk vad houden, fich

verplaatfen, worgen 5 en haar party om hooge
beuren; welke oefFéningen niet onnutte ach-

ten zyn , cn di: een en voorname betrachten

zy dadelykin’cbegin. Want hare lichamen

zyn vader en robuiïer , om d.itfy haarfooda-

nigoefFenen. Het andere is ook niet middel-

matig : want fy krijgen daarervarentheit uit,

zoo wanneer het de noot dwong , om mde
wapenen te gaan • \V2nt het is geloefFelijk

,

dat den vyant foo omheld zynde, terdont

foude moeten neder vallen en felfs gevallen

zynde 9 ,
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zijnde, feer licht kan op (laan. Alle defe

dingen brengen wy te nutte omtrent de wa-
penen: en d ic doet ons meinen, dat wy veel

I
betere geoefFen de Mannen hebben, na dat

hare blooce lichamen foo verfachr, geoefxent

en herk gemaakt zyn , \ geen dat licht en

veerdig is, acht den vyant zwaar. Gy verhaat

nu wel, rnein ik, wat voor kryghuiden dat die

I

1 moeten werden , die door haar bloote licha-

men den vyant doen verfchrikken ,
niet too-

nende al tegrootengelyvigheit, traagheic,

blankheit, of al tegrooten magerheic door

bleekheic mifinaakt
:
gelyk de Vrouwe licha-

men zijn, die in de fchaduwe verteeren , be-

vende, en van fweet weg vloejende,en hygen

na haar adem ,
onder het hooft-dekfd,voor-

namentlykalsdeSonfoo heet fchijnt als nu.

Wie foudefulkc dorftige mcnfchen konncn

gebruiken, die het hofniet verdragen kon-

nen, als fy censbloet fien van haar felven val-

leden hervenbynaeerfemetdeVyanthant-
gemeen werden ,

of onder het ge werp der

pylen komen? maar onfe Jongelingen die

foo wat uit den rooden en fwarten fien door

de Sonne,zyn t’eenemaal van een m innelyke
1

gedaante, herkte, warmte en mannelijkheit

,

fy zijn niet al te vet, te mager, of vetdort>niec

|
al te fwaar ofte groot, maar in alles hequaam

,

want fy verteeren dat overvloedige en onnut -

te vleis, door het overvloedig fweeteni't gene

kracht en vigeur maakt * dat behouden zy.

Gelijk het Koren door het wannen fuivei*

wert 3 alfoo maken de oeffeningen de licha-

men-
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men bequaam
j
al het kaf en lecge airen blafen

zy weg, behoudendealieen deiuivere vrucht.
Daarom leven onfe Jongeiingen lange in ge-
fontheit , en konnen feer lange in den arbeid
volharden. Defe fvveeten lelden, en zijn wei-
nig hek: gelykals ymant die vuur werpt in

hetKooren,(ikkeere weder tot de wanninge)
foo zullen teiflom al de Aoppclen branden,
doch het Koorn fal weinig belchadigt wer-
den, de vlam fal ook niet feer groot zyn, maar
dan hier dan daar brandende , fal dan'
allenxkens met’er tijd verteert werden

:
geen

hekte ofvermoejinge,fii lichtelijk foodanigen
lichaam t'onderbrengen. Want het is van
binnenfeer wel geftclt en gebolwerkt: en
d'uiterdeelen zyn daargenoegfaam tegen gc-
wapenc, foo dat geen hek te

,
vermocitheit,

hitte of koude, niet lichtelijk in foodanigen

lichaam kan komen, of eenige fehade bybren-

gen. Om in den arbeit te volherden, (o maakt
de invloejende warmte, die te vooren als door
groote oefïeninge bereid , en tot nodig ge-

bruik opgefloten is , een verdraagfaamheit

,

welke de leden met vigeur befproeit , waar
door fy met geen vcrmoeicheid konnen over-

wonnen werden. Een voorgaande oefFe-

ninge van veelen en verfcheide arbeiden

,

verteert de krachten niet , maar vermeerdert

diegrootelyx
;

en foo zy fomtyds verkwikt

werden , vergrooten zy. Ook oefifenen wy
onfe Jongelingen in het loop- perk, latende

dien om het verfl loopen: op dat zy inkorten

feer fnel fouden werden,foo dat wy haar door

lichtigheit
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lichtighcit des lichaams Teer vacrdig maken.

Het loopen gefchict niet op een valt en effen

velt j maar in het diepe fant , daar de voetfole

geen vaftigheit en vind, ofte deege onder-

steunen kan , alwaar raen byna in yder treede

Struikelt. Wy latenhaar ook over de floten

ofyts anders fpringen. Hier toe oeffenen fy

ihaar met grooce ftukksn loots in haar handen

ie hebben; daar na doen fy haar beft » om meE

de fpies in 't lang te werpen. Gy hebt ooit met

een langwerpige ronde bal vanj<oper , in de

loeffen -plaats fien werpen, de figuur hebben-

sde vaneenfehilt Tonder eemg Wapen-ricm 9

delenaemt gy metdehantop omcenste be-

proeven, hem iiHc midden werpende? by

: fcheen u fwaar te zyn, en om fijn gladdigheid

moeyelijk orn te omvatten. Defe heften zy

met de hancop , en fmijren hem in de locht $

en dat om het verft. Hier door krijgen zy

fterke fchouders , en de armen werden daar

kloekcr door. Vorders, waarom daar fant of

flijk foor de worftelaars gelegtis, die in 't be-

gin feer beligchelijk fchenen: hoor nu aan

wonderlijke Man. Vooreerft , op d.itfe niet

op de harde gront fouden neder vallen, maar

liever op het fachte. Daar moeten veel Heb-

berigheden wefen om des te beter aan het

fwecen te geraken, welke Taak gy by de Aal of

Paling vergeleekt, die voorwaar niet voor

onnut of belagchelyk te houden zyn. Dat

docst veel tot fterkce en vaftigheit der Lede-

maten, want als zy op foo een wijfe ftrijden ,

zyn fy gedwongen d’een d’ander feer Iterk

i
vaft
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vaft te houden , alhoewel fy dikwyls uit de

handen glyen. ’clsgeen kleine fiak, ymant
die met Oüe beflreken, en nat van f weet isj op
foo gladden plaats vafl te houden, dathy
uit de handen niet glyden cn kan. JDit doet

ook fecr groote vrucht in den Oorlog
,
wan-

neer een vrient gequetft is om die uit den
flrrjd te halen, en den Vyant of te liaan. Hier-

om oeffcnen \vy haar onmatelijk, met feer

zware dingen voor te (lellen, om dan in klei-

ne dingen te konnen volharden. Het fant is

weder op een andere wyfe bequanm , op dat

zy niet vallen, wanneer zy fo valt omhelft

Werden. Als zy nu langen tij t in het fant ge-

Jcert hebben hare party te bedwingen , en uit

de handen niet lichtelijk ontglijd,om de glad-

digheit des iichaams; (elfs omvat zynde,!eeren

zy de manieren*om haar weder te ontwikke-

len , voornamentlyk als zy om haar middelen

gevat werden. Als zy te veel fweten , foo

iiopr het fant weder , daar mede bdlroit zyn-

de. Anders {oo wrft het fant de vuiligheit

des Iichaams af, en maakt deleïve wit. Ik

wenAe wel dat ik hier een van die witte had-

de , die in de fchaduwe gewoon zyn te ver-

kceren, endatgy eenuickooA van die haar in

het Lyctum oeffenen , en u vragen (als van

llijk en Aof afgewaflen zijnde) wie gyliefft

gclykfoud willen zyn. Ik weet dan wel wie

gy terAont (oud uitkiefen , alhoewel gy beide

levensmanieren niet befochtenhebt,fofoud

gy liever d’ander willen gelyk zyn , dan door

al die lekkernien week * flap , en door gebrek

van
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jvan bloed wit te zijn, want het na binnen

vloeid. Dit zyn dan die dingen ^nacbarfi ,

daar wy onfejeugtmede oeftenen , achtende

dit voor onfc lijf- garde, waar door wy in

vryheit leven , cn altyd vi&orie tegen den
ivyant beveghten: defe werden van on(e na»

gebuuren gevreeft, en fchrikken voor onfe

macht, gevende ons tribuit. Vorders in Vrede-
Itijr zy n fy leer nuttig, wetende van geen quade
ofleelijke feiten, doende malkander geen on-
gelyk, zijnde befig in defe oeffeningen.

’t Welk ik het befte goet , en het hoogfte ge-

luk defes Stads genoemt heb , is dat zy bereid

zijn in Oorloog en in Vrede.

Anach. Zoo gaat gy dan met Olie be~

fmeert, en met ftof beftoven, cn vuift-flagen,

tegen de Vyant aan
,

die gewapent is. Zy
fchrikken en vlieden u lieden , vreefende dat

de mom vo! fant foude krijgen als zy gaapten,

ofop de rug fpringende,haar by de fchenkelen
fond vatten , en verworgenfe, fettende de
elleboog op de keel. Maar fy fchieten u, lieve

Iitpher , met boog- pylen: maar
fy konnen

u lieden , zynde als ftok-beeldcn, niet door-
fchieten : want gy zijt door de Son fwart
geworden en vol bloed. Gy lieden zyt geen
riet offtroo-halrnen , die , foo ras zy geilagen

zijn, nedervallen, maar gy kont'er lan-

ger in volharden, en geeft het niet over, ten zy
dejwonden vry diep gingen. Dit hebt gy dan
verhaalt, maar dat voorbeelt dat gy bybrngt
heb ik niet wel verftaan-Of miflchien neemt gy
de wapen -ruttinge van de Cqmedi en Trage-
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d* -fpeeldcrs; foo gy lieden door het gebod van
de Raad moet uitgaan , foo Tet gy die

opengapende ftorm-hceden op het hooft,om
foo den Vyant des te meer te doen verfchrik-
ken, haar verbaaft makende door die mom-
aanfichten, en oude Wijfs grilletjes. Daaren-
boven hebt gy die hooge fchoenen aan
de voeren, welke licht zyn,alsgy moet vluch-
ten: ook als gy andere na jaagt, en op de
vlucht brengt, foo kan u de Vyant niet ont-
vlieden. Maar (iet toe dat dcfeloofencerftig-
heit geen beu Telingen zyn, kinder-fpcl, oc fFc-

öingc van leven, en trage Jongmans. Zoo gy
t’ecncmaal wilt vry en gelukkig wefen ,

moet gy andere oefFen-plaatfen en exer-
citiën in wapenen hebben

: gy moetfèfoo niet
d een met dender laten vechten, maar zy
moeten tegen de Vyant aangaan * alwaar iy
met gevaar de deugt oefFenen. Het ftof en
Olie verlatende . lecrtfe met de boog en
fpietfê vechten. Laatfe geen lichte pijlen of
ipieilèn hebben , die van de wint verwaait
werden, maar fy moeten Twaar zijn

,
die met

een geruis uitgefchooten werden : daaren-
boven een Teer groote fteen, en een fchiltaan

de linker zijdc,met een harnas en helm.Want
gelyk fy nu gcotfFent zijn , zoo zijt gy lieden

door goedigheit van eenig God bewaart,
en daarom en zijt gy niet omgekomen
door eonige licht-gewapende Soldaten. Zoo
ik eens felfs mijn fwaert uittrok, daar ik mede
gegord ben , en alleen eens tegen die Jonge-
lingen aanquam , al roepende Ton ik terftont

dc
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de Oeffen-plaacfen in krijgen, zy fouden haar

allo op de vlucht geven , dervende het fwacrt

niet eens aanfien : maar ik foude haar , ais fy

jj!
achter een Columne of Stok-beelc Honden

,

uiclagchen , wanneer fy fchreiden en fchrik-

ten. Dan foudgy hare roodc lichamen niet

!

fien
,
gelijk als nu, maar fy fouden door vreefe

wel haaftig bleek werden. Vafle Vrede heefe

ulieden foo ontfenuwt en ontmant, datgy

i

1 geen pluimagie van een helm foud derven

I

aanfien.

Solon. Diergelijx fullen die van ThrACien

nietfeggen, foo veel als’er Eumolpus in den

Oorlog gevolgt hebben : noch u liedcr Vrou-

wen, die onder het beleid van Hippolyta uit-

trokken tegen defe Stad , noch ook tegen an-

dere
,
foo vcelder met ons te doen gehad heb-

ben. Maar, goede Man, wy oeffenen daarom
de bloote lichamen van onfe jeugt niet , om
haar in de fiag-orders in gevaar te Hellen

:

maar om dat fy door defe Spelen feer geoef»

fent fouden zijn, daar na oeffenen fy haar met
wapenen, diefe dan vaerdiger gebruiken, als

zy foo op de voorige wijfe geoeffent zijn.

Anach. Waar is dan die OefFen- plaats, in

welkemenmet wapenen vecht? ik heb die

noch nergens in de Stad gefien,alhoewel ik de

Stad wel deur en weer deur gekruift heb.

S010N. Gy fult voorfeker het wel fien,foo

gy wat lange by ons verkeert , dat een ieder

verfcheide geweer heeft , die wy in tijd van

noot gebruiken, ook Helmen, Pan fiers ,Pacr-

den,en de Borgers zijn een vierdepart Ruiters,

Wy
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Wy achten dat het overvloedig is in de Vrede
gewapent te gaan , me t de Degen op zy. 'c Is

ook verboden , dat niemand in de Stad, foo

het niet nootfakelyk is , cenig geweer fal dra-

gen , en daar mede in 't publijk komen.. \ Is

u toe te geven , die in geduurige Oorlog
zijr. Want die op een epene en onbewoondq
plaatfc leeft 3 kan licht verraden werden;
ook zijn de Vymis Troepen menigvuldig;

’t isook onfeker om re weten wanneer ymant
aan de karre fal komen, om u de keel af te de-

ken. De ontrouwigheit onder u lieden fclfs

,

en dat gy van geen wetten gedwongen
werc , maakt dat gy het yfer nootfa-

kelyk hebben moet : op dat gy dat by u
moogt hebben , om alle injurie af te weeren

,

foo d'eene dender begon te verongelijken.

Asach* Meint gy dat het overvloe-

dig is, ionder noot fakelijk heit de wapenen te

handelen : door het handelen bederven, fy

niet; maar gy bewaart die tot de noot
aan de Man komt. Maar gy lieden verteert

de lichamen der jeugt mee foo te flaan,

d rar geen gevaar het verei ft.Gy confumeertfe

door her zweet, haar krachten gaan weg,
daar geen nootfakehjkheit is. Gy verderftfe tc

vergeefs in het flijk enfant.

S010N. Gy fchijnt foo een opinie te heb-

ben van de fterkheit des Ikhaams ,
gelijk aJs

van wijn, water, ofander vocht. Derhalven

vree ft gy , dat de kracht heimelijk, gelijk als

uit een vat van Sancien , uitgeftort , en

dat een yder der lichamen gelaten wert , de-
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wijl het van niemant vervult wert. Alfoo is

defe faak , zoo veel te meer als ymant die uit*

put, foovee! te meer vloeit die weder in,

volgens de fabel van de Watcr-flang, foo gy
die gehoort hebt, welke geduurig twee hoof*

den uitwieden als'er een afgehouwen was*

Vordersfoo hy ongeoeffent van lichaam in

begin zy, en zwak ,
en geen ftoffe genoeg

heeft , foo zijn zy dadelijk moede , werden
befchadigten verdroogen

,
gelijk als men aan

het vuur befchout. Want met het felvige

bla fen kan men het vuur vermeerderen , en in
#
t kort grooter maken : en de kaars fult gy daar

mede uitblafen, hebbende niet materie ge-

noeg die fich tegen de wint kan aanftellen.

Het komt niet voort van een diepe wortel.

Anachu Dar verftaik niet wel , Selon ; dac

is watfubtylder gefproken, dan ik het mee
m ijn verdam foude konnen begrijpen , waar
toe beter een doorliepen verftant van nooden
was. Antwoort my dan eens hier op; waarom
Iaat gy haar in de Olympife , Ifthmiacc en Py-

Speelen , als’ergrootc toevloei van volk

is , niet met wapenen vechten : maar brengtfê

bloot voor, welke fchoppen en (laan,gevende

de Overwinnaars Appelen,ofkroonende haar
metecnOlyf-tak? dat is waardig te weten,

waarom (ulx gefchiet.

Soion. Om dat wy meinen , sfnatha?jï 9

datdaardoor de begeerte tot de ©effeningen

meer ontüekcn wert,foo zy fien, dat die haar

Ï

wel dragen 3 geëert werden , en in \ midden
4er Gmkfn } doorden uitroeper feer hecrlyk

¥ uitgeroepen
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uitgeroepen werden. Zy trekken hare klec-
deren uit, toonende dat zy haar lichamen niet
verfuimen, en fich niet fchamen, alfoo bereid
ligeen iederdie waardig is tot de vi&orie. De
prcemien als gcfégt is , zyn ook niet klein te
achten, zijnde een feer heerlijke en deftige lof
cn getuige,dat men u met de vinger wijft, dac

gy de kloekfte gewèeft zijt van uwen rang.
Dan zijnder niet weinige, diens ouderdom
noch toelaat te oefFenen, die daar door opge-
wekt werden. Daarom foo wy de liefde toe
eere en glorie onder de menfehen wilden uit-
delgen , wat deftige daden foudender dan ge-
daan werden? wie fou begeerte hebben tot
een groote en wonderlyke daat ? gy kond hier
lichtelijk giffinge uit maken, hoe zy, om haar
Vaderlant, Kinderen, Vrouwen , Tempe-
len &c. te bcfchermen

j gewapent moeten
zijn , die tot een Olyf-taks kroon ofAppelen
foo vuurig zijn om te overwinnen. Wat
foudgy feggen , foo gy de Kwakkels en de
Hanen faagt vechten , en den yver om- die te

fien ? gy foud voorfeker lagchen: voorna-
mentlijk alsgy will dat hetonfe Voor-ouders
ons door wetten geboden hadden, en dat alle

Jongelingen daar moeit aan gelegen zijn, ‘dat

zy fien fouden dat de Vogels met haar bekken
vochten tot der dopt toe, Defe manier is

voorwaar niet belagchelijk: de Jongelingen,
krijgen foo allenxkens een hort, om voor
geen perijkei vervaart tc zijn , om niet klein-

moediger te fchijnén als» de Hanen, en alle

arbeid, ongemak en wonden konc/en verdra-
v

gen.
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igen. Maar om in de wapenen hier van een

preuvete nemen 3 en wy fien fouden dat zy

malkander doot iloegen , dat is niet menlche-

lyk , maarcruel ; ook Itraf baar en onnut dat

men de jeugc op de flacbt-bankfou brengen
9

welkers deugden en krachten wy beter tegen

de Vyant gebruiken konnen. Wat fegtgy nu,

Isfnacharfi) foo gy heel Griel^enlant wilt

dporreilen , foo ziet toe dat gy de Lacedcmo -

nier niet belacht. Meint niet dat zy haar tijd

in onnuttigheden verkwiften, wanneer fy
door het bal flaan vallen op het Theater, en

malkander door wonden mifmaken : ofals fy

op een plaats zijn , die rontom meefl met
grachten omcingelt is,in orders geilek zijnde,

en in Cotrspagnien verdeelt werden * malkan^

deren meteen vyandlijke moed aantallen, cn

dat naakt , tot dat d’een d'ander uit die plaats

verdreven heeft , te weten, de Lakkeien van

LyCurguS) de navolgers van Hercules 9 ofiri

het water gedreven hebben.

Hier komt dan Vrede na, dan wert’er niet

meer gevochten : voornamentlijk als gy fiet

dat de Kinderen by de Altaren met fweepen
bn touwen gegeeflèlt werden, dat'er het

;bloed na volgt , in ptefentie van de Ouders

,

defe gevoelen daar niet eens pijne van,daarom
werden fy kerkdijk gedreigt,fooi zy die Hagen
iniet konnen vérdragen, bidden haar dat fy
dat fePr lange willen verdragen , en niet door
de moejelijkheitderflagen neer zijgen. Zom«
mige kerven wel onder de flrijd, kwelk on«
der hare vrienden oneerbaar firn fchijnen,foa
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fy voor de Hagen weken , men fiet daar ook
noch publyke (tudien , daar van de Spartanen

opgerecht zijn. Als gy defe nu fiet,wagc u daa
te feggen dat fy gak en rafend zijn. Zegt niet

dat zy dat Tonder reden doen, ofnootfakelijk-

heit, doorTyrannie oiVyant.Lyc . rgus hareh

wet-geverfou u veel dingen (eggen ,die met u
humeur overeen quamen , hoe hyhier toe

genootfaakt was, om de Kinderen fo te Haan,

Tonder haat ofvyamfehap daar tegen te heb-

ben, endejeugtnietlichtvecr i*g misbruikte.

Maar dat hy begeerde dat fy zeer kloek (ouden

werden , alle moejelijkheit overwinnende

,

om haar Vaderland van alle injurie te be-

jfchermen. Maar alhoewel Lycurgus niets en

foude feggen, foo kunt gy licht merken , dat

foo een van de Vyant gevangen , en Teer

getormenteert zijnde , niet een woort foude

roepen, em het gebodt der Spartanen , maar

dat hy haar bitfig foude befpotten; en gegeef-

felt zijnde,tegen dengeeÏÏclaar fou uithouden

om het langft , wie eerder moede fou wer-

den.

Anach. Is Lyctérgut infijnj®nkheit ook

foogel]agen?©fAuthcurvan defe ftrijd zijnde,

heeft hy dat fonder gevaar op fijn jonge lut-

dens verfonnen ?

SoioNr. Hy heeft die wetten aan de Spar*

tanen gegeven, zijnde een bedaart Man,
komende uit CaniUn Hy heeft lange by die

van Candien verkeert , om dat hy hoorde dat

fy goede wetten hadden. Want Aiitios de

Soonvan lupitcr had haar wetten gegeven.

Anach.
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Anach. Waarom hebt gy Lytargus dart

!

niet nagevolgt, Solon ? waarom gcefteit gy de

jeugt ook nier? dat zijn immers feer goede in-

fettingen, en voor u niet enwaardig.

Sgion. Om dat de Te oeffeningen ons

1

genoeg 21’jn , ^Znackarfi , die wy felfs uirge*

' vonden hebben, het dunkt ©ns niet noot fake-

lijkte zijn, dat wy vreemde navolgen.

Anach. Geenfins. Maar gy weet wel foo

ik mein , wat een teak het is met fyn bloote

! fchouders , en uitgeftrekte handen gegee fielt

te werden, daar het gemcene befte , noch hy
felfs geen vrucht van krijgt. Daarom als ik te

Sparta kome, wanneer fy fulx uitrechten, foo

! dunkt my dat ik publyklijk fal gefteenigt

worden, als ik een ieder uitlagche : wan-
neer ik fal fien dat de Kinderen als irsifda-

dtge dieven gegeeffelc werden, gelijk publyke

goct roovers of fchelmcn. Ik geloof dat hare

Stad geen nies-wortel heeft 3 om darfe folke

s

gekkernien uitrichten.

Solon. Wilt geen fiak overwinnen 9 die

eenig of fonder volk is: want daar zal wel
haalt een Lacedstnonier zijn

,
die u hier feer

vaerdigreden over geven fal. Maar dewijl

iku onfeoeffeninge verhaalt heb,foo fchynen

die u niet feer behageiyk geweeft te hebben 9

zoo fal ik u niet onredelijk vallen , dat gy my
ook, wanneer ik fal ftil zwijgen , verhaalt hoe
de Scythen hare jeugt oeffenen, in wat oefFcn-

plaatfen gy die aanqueskt , en hoe gy daar

kloeke Mannen van maakt.

Anach. Het is redelijk , Solen, ’tgccngy

Y j
begeert 0
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begeert. Ik fal u al de wetten der Scythen
ferkalen, over welke gy u buiten t wijffel ver-

wonderen fuk,en met d'uweniet overeen ko-
men. Wy derven niemant een oorband ge-
ven, foo vreesachtig zijn wy : maar hoedanig
onfe jeugt haar oeffent, fal gefegt werden.
Maar foo het u belieft, laat ons dit tot morgen
fparen , op dat het gene gy my verhaalt hebt

,

eens by mijn (elven mach herkauwen : en
eens herdenk \ geen ik (al moeten feggen: laat

ons dan nagaan , want den avont begint te

vallen.

LUCI ANÏ ROUWE.
Gelijk als boven de offerhanden , alfoo weet

hierde Rouwe tegengesproken, hy belacht

ook de onnuttige curieusheit. H/ gebruikt

tot een voorheek de Rou we, van ee^Vader
die fijn Soon verhoren heeft.

H Ht is wc! de pijne waart, om acht re geven
op het gene dagelijks in de Rouwe ge-

f'hiet : en wat van die gefegt werd , die haar

vertroolfen. Hoe dat het de Rou- dragende
«iet wel lijdbaar is , 'c gene haar gebeurt is

,

aaarfe nieten weten waarom Cy weenen , of

hetquaatofgoetis 3 maar zyn bedroeft uit

gewoonte. Zy houden hare Rouwe dan op
volgende maniere

,
als’er ymant doot is.

Doch, eerft wil ik verhalen wat opinie zy

:an de door hebben. Dan fal blijkbaar wer-

den.
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tien, waarom zy defe overvlocdighcjt uitrcg-

ten, De gcmcene luiden , die de wijfen

Idioten noemen
,

gelooven hier Homerus 9

HefodiiS) en meer andere Schrijvers 5 dat het

genezy ui hare dichten verdere hebben, en

houden dat als een wet, meinende dat het fe-

kere diepen plaats is onder de aarde , die zy

Tartartm (ofhelle) noemen. Defeoordee-

len zy leer groot en wijd te zyn , fecr donker

en duider s
die daar evenwel op een wondere

wijfe verlicht wert, oen te fien ’t gene daar

binnen is. Dan fou daar Pluto de Broeder van

lupiter regenen, (foo als my ymint verhaalt

heefr, die wonderlijk in dingen ervaren was)

die door de menigte der dooden rijk is.

Vorders fou delen PUtto het onderaardfehe

Ilcpublyk , en het leven der Graf-góden ,
in

dele form ingchelr hebben. Want het is hem
tc beukte gevallen , dat hy over de dooden re-

geren fou. W elke , als hyfe gekregen heeft

,

zoo bint hy haar met banden daar fy niet uit

geraken kennen ,
n.iemant toelatende dat hy

weder na de Goden keert; ten zy aan leer wei-

nige , en dat uit leer hoogwichtige zaken.

Door die plaats loopen grootc en verfchrikke-

lijke rivieren, welke Coeyti en Puriphlegetcn-

tes genoemtzijn. En dat het grootite , het

*4cherontife moeras leit daar voor, die de aan«

komelingen ontfangt, daar men niet over kan

als door een Schipper , want is te diep om
door te gaan . en te wijd om over te fwem-
men. ïn \ kort, hy is foodanig, datdedoo-

dender Vogelen daar nietkonnen overvlie-

Y 4.
gen.
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gen, in \ neergaan aan de deur , welk van
Diamanten is , daar is jEacut des Konings
Swager, die daar de wacht bevolen is : naaft

hem is een dryhoofdigen Hont, die fecr wreec
is, defe fiet de aankomelingen feer vriendely

k

aan. Maar foo ymant het foekt te ontvlugten,

zoo blaft hy, en die verfchrikt zyn, haalt hy in

liet hol. Die nu over dit moeras gevaren zyn,
komen in een velt dat met ^pphodelus belaart

is,en by de rivier Lethe genoemr,welke Vyanc
van de memorie is.

Dit hebben fy de menfchen by outs ver-

haalt,die daar van weder quamen,als

ProiefilauS) beide Thejfatuiy als ook Thefeut,

uit^rgens gebooren , en dien Flomerifchen

Utyfjes, 'c welk feer waardige en aanfienelyke

getuigen zijn om te gelooven , die niet en
föhijnenuitdefontein gedronken te hebben ,

want anders fouden zy fu!x niet onthouden

hebben.Pluto derhalven en Minerva hebben

daar het geftg, en bellieren het Republijfc.

Defe hebben een grooten hoop volks tot haat

dienll; als daar zyn de Furiën^ Straffen er-

fehrlk^ngen enMerctwr , alhoewel 'er die

nietalojus. OokOverllen, Drollenen Rig-

ters zijnder twee, Minos en Hhaiamanthus ,

beide van Candien geboortig , luf'iters Soo-

nen. Defe fenden alle goede luiden , die

groote deugden by haar leven gedaan heb-

ben, met heele Colonien na de Ele'ifeiz^e veh

den, om daar een goet leven te leiden. Zoo
fy nu quade metifchen krijgen , die leveren fy

de Fnritn over,en werpen die in de plaats der

godloofen ,
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godloofen^ om voor hare fondengeftraft te

Werden. Watquaat offy daar niet al lyden ?

ïy werden gedraait ,
gebrant , van de Gier-vo -

gels gepikt, met Kaders romtom gedraait,

wentelende fteenen ha om hoog. Tantalus

felfs ftaat by het moeras , en ly d perykel om
daar van dorfttefterven»

Wederom zijndcr andere van een middel-

matige ftaat van leven (welke vecle zijn) dele

zijn tot fchaduwen gemaakt ,
en dwalen in

het velt fonder lichamen, welke aangeraakt

zijnde, verdwijnen als rook. Zy leven van de

Bedevaarden en Proevingen die wy aan de

graven doen: feo dat die geen Vrienden cf

Neven op de aarde heeft, moet hier doot

zijnde, vaften. Dit hebben fy het Volk foo

diep ingeprentjdat, fo ras als’ereen familiaren

vrient geftorven is , foo ftekèn fy hem een

pennink in de mom, ?

t welk hy aan de Schip-

per moet geven om fïch te laten overvoeren

:

fy fïen ook daar niet na , wat voor geld by de

onderaard fche gangbaar is, ofhy van

Attuedonkn ofJEglnenfen moetwefen, da£

denken zy niet,daar het beter was, dat fy haar

geen Veer-gelt gaven
,

want als de Schippci

haar niet wilde aannemen, foo fouden zy

weder in het leven moeten gaan. Daar na

waflen zy haar, als of de hel fche rivier niet be-

quaam was om haar te waffehen; fy beftryken

haar ook met koftclyke falven , op datfe niet

fouden Hinken /y bekroonen haar met kofte-

lijk bloem-werk, en kleden haar treffelijk

,

om onderwegen geen koude te krijgen, en

Y 5 van
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van Cerbems niet naakt gefien werden.
Hier komt noeh by het gehuil der Vrou-

wen, en de tranen van haar allen , het Haan
öpde borft, hethair uit het hooft trekken, en
bebloede wangen. Een ander fcheurt fijn

kleed, en ftrooit ftofop fijn hooft , foo dat de

levende ellendiger fchijnen als de doode.

Want fy wentelen haar dikwys op de aarde

,

en ftooten haar kop tegen de gront aan: delen

fèhoonen en wclgekroonden wert om hoog
gefeti cn dat verheven, gelyk als om gefien te

werden ; dan foo komt de Moederen ook de

Vader
,
uit het midden der vrienden , en vale

dedoodeom den hals, (neemt, daVer een

fchoone Jongeling gefiorven is , die voorge-

vel: wert , want hier in wert defe Comedie
mceft gefien) foo roepen zy leer begekkely-

ke en abfurde woorden uit , waar op de doo-
de felfs fal antwoorden, foo het gebeurde dat

hyhet hoorde. Dan fpreekt de Vader met
een droevige fiem : mijn lieve Soon , zytgy

geVorven
5
zyt gy doot ? gy zijt voor den tijd

weg gerukt? my ellendige alleen overlaten Je.

Gy hebt geen Vrouw getrout
, gy hebt geen

Kinderen gekregen
, gy hebt in den Oorloog

©iet geweeft
, gy hebt geen Akkers gebout

,

noch tot ouderdom gekomen. Gy fult hier

na niet eteh, gy fult niet minnen, myn Soon

,

gy fult me» u gefcllen niet dronken drinken.

De/een diergeiijke,fegt hy ;
meinende dat fijn

Soon fulx van nooden heeft , en dat begeert

,

cn niet gebruiken kan. Maar wat vertel ik dit?

hoe veel zijnder wel, welke hare Paraden. ,

Goncu-
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Concubinen, en andere, die hare Schenkers

in het lijk (lachten , die de klederen en andere

versieringen mede in het vuur fmyten , en
met het lichaam begraven: als of hyfe fn de
hel mede fou gebruiken ?

Delen ouden gryfcart maakt dan Rouwe;
dit, en meer dingen (eggende

,
hy fchijntniet

om fijn Soon een Tragedi te willen maken ,

om dathy weet dat hy fulksniethoort , al-

hoewel hyfoo hart fchreeudeals hy immers
kon , en een fchreeuwer met fchreeuwen té

boven ging : 'c is genoeg dat hy denkt en ver-

Raat Tonder Rem. Y is niet noodig dat ymant
by fich (elven roept : dan feggen zy die daar

by zijn,dat hy fuft,niet wetende wat fijn Soon
gefchiet zy , of waar hy heen is, ja dat hy niet

weet hoe fijn eigen leven is, want hyhet
anders niet en foude konnen uiten , bedroeft

te zijn, om dat hy geRorven is. De Soon bid

den JEacus en Ovens dat hy fijn hooft eens uit

het hol mag Reken, tot hy fijn rafende Vader
gefiiit heeft : ellendige inenTch , wat roept

gy? watzijtgy noch moejelijk? houd op u
hair-lokken te trekken , en het vel van u aan-

fiche te krabben ? waarom fegt gy my een

maaltijd aan,en roept dat ik fo ellendig en on-

gelukkig ben , welke duifentmaal beter en ge**

lukkiger daaraan ben? wat quaatmeintgy dat

my gefchiet zy ? om dat ik foo een out Man
niét geworden ben, als gy zijt,kaal van hoofr,

van aanficht rimpelig, traag, krom gaande:

fumma , heel Tot, heele Maanden en Jarea

lang: en dan noch rafende by foo veel getui-

Y 6 gen 9:
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gen,ó raas-kal,wat goet hebt gy in het leven*

dat \vy hier na niet en Tullen hebben ? memt
gy dat ik doorarmoede Ta! vergaan , om dat ik

niec te drinken heb, geen gallenden, klederen

ofhyflapen? denkt gy niet dat het veel beter is

niet re dorften, als te drinken : niet te honge-
ren, als te eten

:
geen koude re hebben, als te

kleden? wel aan dan ,
dewijl gy daar in onbe-

dreven zijt
j foo fat ik u lecren waarlyk Rouw

dragen.

Als gy dan Rouwe draagt, doet dan aldus

;

reep: myn ellendige Soon, gy fult nier langer

dorften, gy fult niet langer honger hebben >

noch koude
; gy ongelukkige zijt geftorven

,

die de (lekten ontvlucht zyt» die dekoorfen
nieten vreeft,noch VyantnochTyran. Geen
liefde fai u doen verfotten , het byflapen fa 1 u
niet beletten

, gy fult geen twee ofdrymaals

opeen dag overvloedelyk u goet doorbren-

5
cn. Hei jammer: gy fult niet veracht wer-
en, out zijnde, noch de Jongelingen moeje-

Jyk zijn, foo gy geilen wert. Zoo gy dit fegt

,

Vader* meintgy niet dat gy waarachtiger en

belachelyker fult fpreken als te vooren ?

Steurt u niet over de lange nacht en duifter-

niflèdieby ons is: daarenboven meint gy dat

ik foude Hikken > in het grafbefloten zynde.

Maardit moet men denken , dat de oogen

verroten verbrantzyn
,
(wam gy hebt beflo-

ten my een weinig te vooren tc verbranden)
ö
ceni$nietnoodig na het licht ofduiflermflè

te flen.

Dit moet men foo dragen : maar wat kan

my
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my u fchreijen helpen ? Wat hoeft dat flaan

op de borft, na de manier van het Pyp fpelen?

wat helpt dat overvloedig fchreijen en la-

menteren der Vrouwen? waarom kroommen
de Graf-fleen met kreonen ? wat doet doch
het wijn gieter fmeint gy dat het tot ons neer-

drup?, en tot de helle nederfinkt? ’t gene
ook van de jaarhjkfe !yk*maten tot ons be-

hoorde neer te komen , dat gaat allemaal met
een rook na den hemel toe ,

foo dat wy daar

niets van tc nutte hebben. \ Gene door my
overb!yft3 is maar onnut ftof, ten zy gy mcint

dat wy afïche eten. Het Koninkrijk van Tinto

is foo onvruchtbaar niet 3 .sffpbodeUis vergeet

niet fpijfè tor ons over te brengen , derhalven

ik fweere by Tifïphon , dat het my niet lange

geleden geoorlooft was 3 over dit d^en, luids-

keds uit te roepen
, maar het linde en wolle

dugy my om den hnls gebonden had, belette

my. Dit geftgt hebbende ,
befloothy het einde

des doofs. Maar fegt my by luplier
5
foo die

doodeeens weder by haar quarn , en feide dat

op fijn elleboog leunende , fou hy niet fcer

weldoen? maar die uitfinnige roepen en
fchrccuwen 3 halende daar noch bycen

,
die

konPcigkon lamenteren
, die daar veel oude

rampenaan den dag haalt , fy misbruiken den
helperen voorganger deferfotternien ; alshy

begennen heeft , foo beantwoorden fy hem
met haar fchreijen dooreen melodie. Wat
aangaat defe!a!nenteringen 2 fy hebben alle

defdfde beufelingen.

Daar na hebben iy fich vetfeheide manie-

Y 7 ren
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ren van begraven. De Grieken die verbran-
denfe , de Perfianen begraven onder de aard

$
de Indianen befmeeren haar mer Varkens ver,
de Scythen eten hare dooden op, de Egypte*
naars bevvarenfe in pekel. En dcfe (ik verhaal
dar ik gefien heb) heeft het drooge lichaam
aan dc tafel om te eten en te drinken. Het
beurt dikwyls, dat een Egyptenaar armoede
Iydende,zijn fchult daar mede betaalt als pant,
zijnde fijn Broeder of Vader. De Proevingcn,
Pyramiden

, Colummen , Tytelen , die foo
korten tijd duuren

, is het niet overvloedig en
als Kinder -/pel? daar zynder die by de graven
eenige Spelen uitrechten , en Lijk-oratien
niaken^alsofde Richtershierondcreen voor-
iprake en getuigen van nooden hadde.

Ophetlaatftekomt het Lijk-maal. Dan
zijnder die de Ouders den geftorvene troo
ften, en praten haar aan om fpijfe te nemen:
alhoewel zy daar niet feer genegen toe
zi|n 3 want zy al dry dagen gevaft hebben.
Waarom Tullen \vy dochVchrcijen , foo de
Graf-goden van Pinten niet ruften. Zoo.

gy dan wilt fchreijenJoo neemt daar fpijfe by,
om fuik een Rouw te konnen uitftaan; hier
toe dienen de twee versjes van Homerus:
Want Niobe met haargoudhair . begon ont

fpyfe te denken, en dan, de buikjaatniet toe ,

dat de verftorve Achiven fchreye. In’t begin
nemen zy dan een weinig fpijfe , doch feer

fchaamachtig; vreefendc, dat zy fchijnen fou-
den, na de doot van haar fèer beminde

,
noch

nietmenfchelijke dingen beweegt te werden.

Defa
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Defe en diergelijke belagchefijkheden Uil

ymant obferveren in de R >uwe, want het gc-

meene gevoelen is, datdedoot het hoogde
quaat is.

LUCÏANI AANSPRAAK,
of

FRANSCHEN HERCULES.

Deje is defelfde met de voorige5 alleenig 5 dat

fy verjcheelen van mhoud. Hy geeft re-

den waarom de Ouden de oeffeninge va?&

welfj>rekentheit gebruiken 3 hoe de weU
fbrekentheit by de Franjehm voert afge-

beelt 5 te weten mei het heelt van Her-
cules.

H Ercuhi wort by de Celfen ofFranfchen

Ogminm genoemt: vorders, defen God ichiL

deren zy ineen wonderlyke gedaante. Hy is

by haar feer out
,
en kaal op het hoo :

t ,en van

hair, fooder eenige zy n ,
feer kan! ; met een

rimpelige huid, fèer fwart verbrant
,
gelyk die

oude Schipperszyn. Gy fond leggen
,
da? het

Charon oïlapetus was, die hier onder in de

hel verkeeren. Summa ,
hetgelykt alle din-

gen , behalven Hercules. Alhoewel hy

nochtans foo uitgebeelt is, foo draagt hy
het baby t van Hercules

}
niet een Leeuwen

huid om het lijfy houdende een knotfe in fijn

rechterbant 3
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rechterbant, meteen Pyl-bos op fijn rug, en
een uitgefpanne boog in fijn iinkcrhanc. Zoo
dat hy in alle manieren Hzrcuits is. Ik mein-
de dat de Franfchen dat tot fmaat van de

Griekfe GoJen deden, wanneer fy hem foo

uitbeeldeden : omhcmmetfulke fchilderien

te wreken : om dat hy wel eertijds in haar

Lam komende, daar roof goet uitgebracht

had , op die tijd als hy de Beeflen van Geeyon
opfocht > en door de Landen van het Wellen
g»»g-

Ik heb noch niet gefegt \ geen alderremar-

kabelll is in delen ouden FJtrcales : te weten,
dat hy een grooten hoop volks achter fich

trekt
j alle by de ooren gebonden 5 vorders de

banden zijn kleine kettingtjes , van gout of

fpiamer gemaakt, zijnde die koftelijke hals-

sieraden gelijk. Dewyl fy nu met fulke

breukfame kettingtjes getrokken werden, foo

is’er nochtans niemant die hcc foekt te ont-

vluchten, daarzy gemakkelijk konnen,ofmet
haar voeten tegen den trekkenden aangaan

,

fich achter over gevende : maar fy volgen

leer ras met vreugde , fich over den lei-

der verwonderende , zy haaften haar van

fèlfs; de kettingtjes los hangende, foeken

zy hem tc achterhalen , als of zy het qua-

lyk fouden nemen , wanneer zy los ge-

maakt wierden.

Het fal my ook niet rouwen tc verhalen ,

dat, my alderabfurdft fcheen.. Want als de

Schilder niet en wift waar hy de ketting fou

valt maken , want hy in de rechterhand een

knods

»
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kiods 3 en in de linker een boog had , foo

doorboorden hy het tipjen van die geen fijn

tong , en daar bond hy de kettingtjes aan, by

welke hyfe trok
$

hy ondertuflchen het met
fijn oogen na de gene toe die hy trekt,en lacht

haar toe. Als ik dit lange genoeg gefien had,

verwonderde ik my, ik twijffeide , ik wasge-
belgt. De Fransman die daar dichte by ftonrs

dis onfe taal wel koft, (’t welk hy toonde, doê
hy volkomen Griecx (prak, het fcheen we!
een Philofooph , van die foort , die men fegt

dat by haar zijn) ik fai u, fegt hy , het raadfêl

van die (chiidcrie wel uitleggen 3 want gy
fch ijnt daar over feer verhaalt en omftelt te

zyn. Dc Oratie! (ofte reden) meinen wy
Franfen niet als de C7nc^eHjdatdie'van Afer*
cwrir afkom ftig is, maar van Hercules ^ om
dat defen veel fterker is gcweeft als Mercu*
rins. Dat wy hem in een ouwelijke gedaante

fchilicren , laat u dat geen wonder dunken ,

want in fijn outheic heeft hy de Spraak ’konft

in fijn viguur gebracht ; Zoo uwé Poëten

maar de waarheit (eggen du hu hert der

Jongelingen met een dikf^e dulfierheid benevelt

Is : daarentegen kan de outheic yts beters en
deftigers feggen, dan de rouwe jonkheir.

Hierom vlied uit de ton ge van A7efter

honing
, en de Trojaanfcb* verkondigers

hebben een ftem vol bloemtjes en ft>e-

tigheden. Vorders dat zy by de ooien
gebonden zijn , en dat d fen ouden
Herwies haar met de tonge irekt , is niet

anders dan dc reden felfs , gy moet u
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daar niet over verwonderen : welke weer dar

de congé met de ooren gemeenfchap heeft».

Hec is tot hare oneere niet,datfè doorboort
zijn

; want my heugt , fegt hy, dat’er eenige

versjes onder u iieder Comedien zijn : Vfant
het eind van de veelfprellende luiden is door-

boord. \Vy hebben luiken groorcn gevoelen
van hem,dat w7

y meincn.dai't geen hy gedaan
heeft,hy zulx met fijn wclfprekèmheit gedaan
heeft: wantdewijïehy een wijs Man was, fo

heeft hy veele onder fijn gewelt gekregen

,

dooraanradinge. Zyn pijlen fijn fcherpfnij-

dende redenen, die doordringen, inJ zijn, en
,
t gemoct quetfen. En werden van u lieden

vleugel -dragende genoemt. Dit (ei dan de
Fransman. Hier na toegaande , .dacht ikby

nujn ielven, fou het wc! betamelyk zijn , dat

ik foo oud geworden zijnde , en my al lange

van defe leer-twifiingcn afgefonderr heb ,

wederom foude geven onder foo veel oor-

deelen , by tijds herdenk ik het beeldfel deftr

fchilderie. Te vooren dacht ik dat het te kin^

derachtig foude fchijnen , dat ik boven myn
ouderdom weder foude doen als de Jongelin-

gen.

Vorders, dat geen Homerifen Jonge-

ling my dit tegenwerpt : uwen öxderdom is

voorby ,cn dit : de J^nagende ouderdrm heeft pi

bevangen, gy Zjijt eenflappen dienaar v oor u

felfs ,
en traag voor n paarden : heteikenende

met dit fchimp'W’oorc myne voeten. Maar
foo meenigmaa) ik om defen ouden Hercules

dc nk, foo fou ik wel ik weet niet wat doen : ik.

fchaam
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fchaamjny niet fulx te beÜaan , vrant ik hem
in beeltenis gelijk ben. Laafaren de kracht

,

(lielhei s
,
farce > en fooder nach n*eêf licha-

rnelyke goederen zyn ,
en defe uwe Cupido

s

oTeïe
, gy Poëet > fiende mijn gnjfe kin 5 die

met fijn goude vleugels de Arenden , als het

hem goet dunkt, verby vliegt : HippocUdes

acht dat niet veel. Het fo'udcnu hoog tijd

zyn j dat de welfprekentheit weder begon op

te dagen
, te bioejen , en in fijn vigeur te ko-

,

men 3 en feer veel by de ooren te leiden , en

dikwyls rneede boog tcfchiecen: want daar

I

is nu geen gevaar oia een pyl-koker (onder

|

pylen te vinden.

Zieteens op hoe veel wijlen ik mijn hooge

jaren en ouderdom vertroolle. Ik moedig my
(bo, dat ik niet bevreek ben met het Schip^dat

onlangs aan lant gekomen is , zijnde wel van

alle toerullinge verfien , my weder in zee te

geven. Geeft ons dan goede wint 5 o Goden !

want wy hebben nu vooral een goede wint

van nooden: met welke
,
foo gy ons kilt ver»

waardigen ,
laat ymant dat veers van #•-

merits tegen ons feggen: fuik enheupe, als

een ouden uit fijn verkheurde klederen

toont.

LU G I ANI ELECTRUM j

of

Van de S w a n e n.

Hier hebt gy de fabel van Phaëton 7 wan-
neer
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neer hy de wagen van Triton wende*
van boven neder by den Eridanus viel>

vanfijnSufiers begraven wert > die ficb
in Populier-hoornen veranderden * en tet

telken van fcbreijen ? geduurig uit bare

bafien Eledtrum lieten vloejen ,

D E fabel die de Poëten van het EltElrum
(of ^4mber) verkiert hebben , die ons

haaft doen gelooven dateer aan de ftrand van
den Eridanus Populier-boomen zijn , die dat

door haar fchreijen hebben neergedrukt,

wanneer zy een rouw-klachte maakten over

Thdéton.dete Populier-boomen zijn deSufters

geweeft van Phaeton , welke over defen Jon-
geling rouw dragende, in boomen zijn veran-

dert, en dat noch uit hare tranen dn d/fmler of

Eleftrum vloeit. Als ik dat de Poëten hoorde
fingen

,
foo was ik in die mein.ngc, dat,

wanneer ik aan den oever van den Eridanus

was , by een van defc boomen komende
,

en

debaft geopent hebbende, defc tranen fou

vergaderen , daar den EleFfrum of <dmber uic

vloeit.

Eenige tijd geleden zijode,ben ik, om eeni-

ge andere faken te verrichten , diar by geval

gekomen
j
foo dat het my geoorlofr was , den

Eridanus over te varen : alsiknu alles neer-

ftig befag, en wel doorfocht heb , foo vond ik

nog Populicr-boomen,noch Eleftrum, ja fclfs

wasdenaam van Phaeton aan de Inwoonde rs

aldaar niet ecr.s bekent.Dit onderfockende en

onder-
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ondervragende, wanneer wy ejuamen aan de
hoornen, welke EUBrum druipre? Coo Jagten

! dc Schippe* s, en geboden my klaar uit te /pre -

ken* wac ik begeerde. Zoo vertelden ik haar

|

die fabel van woorc tot woorc : dar Mmton de
1
Soon was geweeft van de Son , en dat delen ,

wanneer hy een Jongeling was , van fijn Va-
der foude gebeden hebben, oinccndag lang
de wagen te wennen.

Vorders fou de Vader het dcSoon toege-
flaan hebben , dat defe onder het wennen :m
de wagen neer vallende,gefiorven was,en fijn

Sufters by denErtdanut haar over fijndoot
klaagden, en inPopulier-bomcn veranderden,
ca hetls/fÖrww al fchreijende doen uievlio
ten. Die dir gefegt heeft kyden de Schippers,
fchijnt een ydel menlch eeweeft te zijn , die u
met leugenen bedrogen heeft.Wy weten niet
dat hier een voerman gevallen 15, noch die Po-
pulier-boomen

, daar gy van roemt, en zijn by
ons niet.Zoo die by ons waren, denkt niet dat
wy om twee penninkjes foo roejen fouden,cn
het Schipjen tegen de vloed aantrekken

, wy
fouden dooF minder arbeit aan de kaft ko-
men , dan alleen met tranen uit de Populier te
vergaderen,als zy dit gefegt hadden, foo heeft
deSchipper my befchaamt gemaakt,bedwelmt
zynde, (weeg ikftil, om dat ik wat kinderlyks
begaan had , en dat ik de Poeren , die fulkc
leugen-tale gefchreven had, geloof gaf:
welke beyveren alles te vergieren , en leugens
te fpreken

; ik was op mijn felfs vergram
r, dat

ik daar foo grooten hoop op gefet hadde , nkt
trnèm
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anders dan of ik de EhElrum uit mijn handen
verlooren had : voornamentlyk , om dat ik

valt ftelde hoe ik die wilde gebruiken. Altans

sk had de voorfeker gehouden dat ik veel Swa -

nen by haar gevonden fou hebben , die daar

op den oever der riviere forigen.

Wederom vreeg ik de Schippers , want wy
voeren noch: wanneer fingen de Zwanen
hier aan beide zyden defer nvierc ? want fy

leggen dat die de befitters van^folio geweeft
zyn , dat het menfehen zyngeweeft die feer

aardig in het fingen ervaren waren, daar na in

Vogels verandert zijn , daarom weten fy nu
noch de Mufieq na de maat te fingen, Zy be-

gonden luids keels te lagchen, zeggende,
houd gy noch niet op kaerel, onfe rivier

en Vadèrlant met vergierde leugenen re defa-

raeren ? wy hebben al ons leven lang, van

kintsbeen af, in defe rivier met roejen verfle-

ten, en hebben feer weinige Zwanen hier

en daarin demoerafTengefien , diefoo leehj-

ken geluid gaven
,
dat indienmer een Kouwe

of een Kraai by vergeleek , fouden fy daar

Meerminnen by gelyken. Maar foo focten

melodye, als gy fegt, hebben wy ons leve da-

gen met gehoon: daarom wy verwonderen
ons, hoe defe dwalende opinie by de men-
fehen is in gekropen. In andere dingen gaat

het ook foo , dat de geloof* hebbende bedro-

gen werden, voornamentlyk, wanneer het de

vertelder foo een glans kan geven.

Daarom, ik begin nu felfste vreefen,dat gy
die nu komt, cn ons eerft gehoort hebt, hoo-

pende
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!

pende eenig Elefbrum ofZwanen by onste
i vinden

3 eindelyk , een weinig daar na weg
i

gaat, en gy befpot , die groote dingen van my
belooft hebben, feggende, dat’er fuiken over*
vloed van woorden in myn redenen meer
zijn. maar ik neem de Goden tot getuige, dat
ik foodanig van myne redenen roemc, dat
fu!x nooit van andere, noch van u gehoort is ,

noch dat nooit fal gehoort werden,dat ymant
! zoo ongewoonlyk handelt. Ik loochene dat
het foude hebben konnen gefchieden , om by
veel Eridomen te verkeeren, welker redm

!
geen Elt&früm , maar goud neerdruppen

,

Pc welk veel foeter is als de Poëtife vergierde
Zwanen. Hoe eenvoudig , en geenfins fabu-

I leus myne reden fchijnt, kont gy afmeten^met
welke ter waerelt geen melodie vermengt is.

Daarom moet men toefien,dat u fulx niet on-
voorfigtehjk gebeurt,hebbende van ons groo-
te hoope ,

6

t welk menichmaals gebeurt, als

!

men yts onder de baren van de zee fiet.Want,
meinende dat die foo groot is j als het haar in

!
de oogen fchijnt , wanneer de fchaduwe de
glans uitbreid : wanneer fy het daar dan uit
halen, en kleinder bevinden, foo fien fy
haar bedrogen, ’t Is u dan nu voorfegt

, dat

j

het water afgegofen zijnde , en myne dingen
ontdekt , niet hoeft te wachten om veel te
krijgen, gyTük u felrcn bedrogen zijnde, ver-

i foejen,

.

Lucians
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L U C I A N I LOF
der Vliegen.

Hy bejchrijft al de hoedanigheden van de

Vlieg
5
haar aart , manier en

deugden.

D E Vlieg is geenfins dc kleinfte onder de

Vogelen , wanneer men die vergelijkt by
de Vliegjes en Muggen : hy is foo vee! grooter

als hy verfcheelt in kleinte van de Bye. Hy is

niet gevedert als de andere Vogelen , welke
veeren over haar geheele lichaam hebben »

want die hebben uitnemende fnelle vleugels

;

maar hare vleugeltjes befhan uit vhesjes,gelyk

als dc Sprinkhanen, Krekels en Byën hebben:

maar zy hebben zoo veel te fachter vleugels

,

alsde Jndifthe klederen in dunte enfacntig-

heit van dt Griel^fi verfchelen.

Zoo ymant een Vlieg te degen befiet , en

fijn vleugels te degen in de Son uitflaat* en

uitbreid , falder de koleuren in bevinden , als

in een Paauwen ft aart. Zy vliegen niet al

roejende als dc Vleder^muilcn : noch fy fprin-

gen niet als de Sprinkhanen : en maken
geen geruis als deWefpen cn Hefpels: maar

weten Hg nayderdcel van de lochtte buigen.

Ook vliegt hy niet ftilzwijgende, maar met
een fang en melodie : nietonfacht enwreet,
gelijk de Muggen en kleine Vliegjes doen

:

noch met cenig zwaar geruis , als de Byen of

Welpen
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Wefpen,dat verfchrikkelyken dreigachtigis

:

maar zy vliegen foo veel foeter, als de Fluit ia

foctighekvan de Cymbaal verfcheelt.

Wat de refl van het lichaam aangaar, is hei

hoofje aan een dun halsje vafl, dat omgedraait

kan werden,
,
niet aan de fchouders gehecht,

1 als de Sprinkhanen. De oogen puilen uit, die

veel hoorns hebben: deborftis wel aan een

vaftgefec. En hebben poeren niet feer vaft

aan ’t lichaam gevoegt en gebonden, gelyk de
' Wefpen hebben.

De buik is feer klein, de borft niet ongelyk,

hebbende breede cingels en fchubben. Zy

j

wreekt haar felven niet met een angel als de

Bye en Wefpe, maar met haar mont en fnuir,

die op de manier is, als die van de Oliphanten,

hy neemt daar mede haar fpijfe op; daar fleekt

een ook rond uit, met welk hy,riekende,melk
drinkt : hetbloet is hem feer aangenaam en
liefïehjk , \ welk hy fonder pijne ukfuigt. Hy

I

is fes voetig,maar gaat op vier,de twee voorffe

gebruikt hy als handen. Gy fult fien dathy op
vier voeten gaat,en met de twee andere draagt

hy fijn Fpijfe om hoog, gelijk als de menfehen
doen. Van het begin is hy foodanig niet, maar
ihyiseerfl: een Worm , die uit Menfehen of

! Beefïen voortkomt : dan begint hy pooten en

I

vleugels te krijgen , en wort van een kruipend

Diertjen een Vogeltjen ; en foo uit een
Wórmtje een Vliegje genoemt : die met de

i Menfehen verkeert, woont,eet,en alle dingen
proeft, bchal ven Olie. Want de Olie brengt

hem om den hals : hy is kort van leven.

Z Zy
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Hy heeft groot vermaak in het licht, en ver-

keert daar Teer Jubciel in: ’s nachts is hy ftil, dan
vliegt , en fingthyniet , maar trekt fich Ta-

rnen 3 Tonder meer te bewegen: zy isfeerver-
ilandig

, in het vlieden van fijn gezworen
Vyant, de Sprinkhanen. Neemt hem waar
als hy lagen legt, cn fiethem aan , zyn aanval
vliedende, om in fijn net niet gevangen te

werden.
Zyn kracht en fterkte behoort niet gefocht

te werden : want als den groot ften Po eet Mo-
merus de daden van een voortrefFelyk hemde
wilde prijfen, zoo vergeleek hy die niet by de
krachten van een Leeuw, Luipaart, of wilt
Zwijn,maar by de ftoutigheit,onbefchroomt-

heit, en wille van een Vlieg.Hy fëgt niet datfe

alleen ftout is , maar troufaam : want alhoe-
welfe, (egt hy, weggejaagt is, foo houtfenog-
tans niet op weder te byfen. Alfoo prijft en
omhel ft hy de Vliegen grootelijks ; w’ant hy
op verfcheide plaatfcn daargewag van maakt,
maar verkiert menigmaal fijn gedichten met
de Vlieg. Want nu verhaalt hy zijn gefel-

fchapachtig vliegen byde melk : wederom,
als hy Mimrva, die de doodelyke pijlen van
MencUus afkaatfte , by een Moeder die haar
fiapendc Kinrje verforgt, vergelyktjfo brengt
hy de V lieg rot een voorbcelt in.

Hy verkiert haar met een goede tytel, noe-
mende haar geduurige fingers, hare byeen-
komften noemt hy een volk : Hy is foo fterk

,

dat door fyn beten een wonde gemaakt
>>ert , dat niet alleen in dc huid van een men-

fchc.
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fche, maar ook ia de Koejen,Paerden cn Oly-

pbanten 9
(lekende ruflchen de rimpels in,al-

waarfe een wont maakt na de groote van

jhaarfnuit: hy heeft groote vryheit om by te

{japen tot Vcnti$ luft en Bruiloften.

Hy doet niet als de Hanen , welke , foo ras

zy daarop klimmen , terftont weder affprin-

gen , maar hy wer-t van de bruid lange gedra-

gen : cn vliegt daar mede door de locht. De
kop afgetrokken zijnde , leeft het heele li-

I
chaam noch lange daar na, fijn adem halende.

h Geen feer groot in haar natuur is , dient niet

voorby gegaan, te weten, dat Pïato in fijn re-

deneringe van de ziel, cn van de onfterfFelijk-

heit der zielen dit alleenig fchijnt overgefia»

gen te hebben: want als de vliegedootis, en

men daar afiche over firooit,foo wert hy we-
der levendig, ’t welk weder een nieuwe ge-

boorten, en nieuw leven is : zoo dat een yder

gelooven moet ,
dat hare ziel ook cntflerffe-

lijk is. Want de ziel weggevlogen zijnde ,

komt fy wederom.fykenthaarfelfdelichaam,

en wekt die weder op, cn maakt de Vlieg we-
der aan ’i vliegen : zy maakt ook de fabel van

Uermotimns Glafomenhts waar, dar,wanneer

hem de ziel fomtijds verlaten had, foo ging zy

weg , wederom komende * ging weder in

fijn lichaam,en wekte Hermotimus weder op.

Hoewel de Vliegc ledig en vry is , foo eet hy

nochtans’t geen van andere gewerkt is, hy

heeft overal de tafel vol op ; want de Geiten

werden voor haar gemolken , en de Bye en

werkt niet minder voor de Vliegen als de
Z z Menfchen

:
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Menfchen : de Koks maken voor hem foppen ,

hy proeft die eerfeop dcsKoninks rafel ko-
men, wandelt over tafel, en eet met haar.

Haar neft of hutjen is niet op een en defol-
ve plaats,maar hy vliegt dan eens hier, en dan
eens daar, gelijk als de Scythen

, daar de nacht
haar overvalt, daar is fijn huis, en bed. In den
donker doet hy niet: want hy achtet niet
voor goet, yts heimelijks te doen, maar
quahjk gedaan te zijn, ’tgeen men fchaamt by
jicht re doen. De fabulen verhalen dat de
Vlieg wel eertijds een feer fchoone' Vrouw
geweeft is 5 feerfpraakfaam,fnapachtig en fin-
gende, en dat de Maan en hy , beide op eenen
tijd op Endymon zijn vcrlieftgeweeft : wan-
neer fy nu den fiapenden Jongeling geduurig
wekte, en yts onnuttigs feide, zong, en dcrtel
by hem was , zoo was hy daar overgefteurt

;

de Maan hier over vergramt zijnde, verander

-

dejhaer in een Vlieg : en nu benyd hy een yder
deftaap, gedenkendeom Endymion^ voorna-
ment lijk, de jonge cn dertele luiden. Haar
begeerte tot bloer

, is geen teiken van boos-
heit . maar eerder van beleefthcit en liefde.

Hy wend alle manieren aan , om die tc genie-
ten, en uit het fchoonfte plukt hy een weinig.
Daar is ook by de ouden een Vrouw geweeft,
die Mufca (of Vlieg) genaamt was/ dat een
Poéteflewas, feerfchoon van gedaante, en
geleert; ook is’er noch een ander geweeft tc

thenen , dat een vermaarde hoer was , van
welke de Comcdi-ichrijvcr verhaalt : tot bet

hert toe beit hem Mush^a
, (ofte dc Vlie°) zoo

dat
;
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,
dat hyfe met geenCemediachrige graticuslreit

yerwcerdigt heeft , noch heeft de naam der

Vliege niet van het Tooneel duiken het cn

fchaamde de Ouders niet hare Kinderen duf-

danigte noemen. In de Tragediën wert h

y

ook grootelijks geroemt , nament lijk : F/et is

{waar en moejel)\ dat de Vlieg met fier1\e

klacht over de lichamen der Mannen hippelt ,

om uit de neerlaaggevoed te toerden : maar de

gewapende Soldaten , vreefen de vyantlijkp
fpies. Ik foude ook noch al veel van de Vlieg

van Pythagorat konnen bybrengen , foo die

Hiftone Je heele werelt niet door bekent was.

Daar zijn cok noch groote Vliegen, die lom-
migc Leger- vliegen noemen: andere geven
haarde naam van Honde- vliegen-, gevende
een fcherp doordringend geluid , zijnde' feed

fnel in ’t vliegen. Dele leven alderlangft
, ea

eeten de heele winter niet, dan trekife lich

poornamentlijk toe , en maakten flch elders

aan het dak of foldering vafh Dit is in haar

fecr reinarkabel , datfe beide Man netjen en
Wijfjen by malkander zijn,en befpringen mal-

kander, gelijk als de Soon van Mercurins en
‘Ventis , die een gemengde natuur hebben ,

en van tweederlei gedaante.

Ik kon noch wel veel te berdc brengen,

dochmeinteeindigen', omniettefchijnen ,

volgens hetgemcene fpreek-woort , van een
Ylifg een Olyphanc te maken.

2 ? LUCIANI
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Lüciani valfche befchuldinge

om niet licht tc gelooven.

Hy beftbrijft de achterklap , die eertijds van
Apelles door ’tpenceelfeer heerlijk uitge-

heels was. Onderwijlen brengt hy exem-

pelen voort > dat men met te licht moet

gelooven .

D E onwetenheit Is een verderffelyke laak,

en is menigmaais Autheur van veel Ava-
righeden, welke niet alleen gewoon is , haar

meteen duilierheit van faken te overfchadu-

wsrij cn de waarheic te. verdui lieren, maar
verdonkert een yders leven in \ byfonder .* en

dan fchijnen wy alle te zijn
,
gelyk als de gene

die in den donker dwalen. Ja even als blinde

Menfchen, die fich dan hier en daar tegen,

flooten. Want 'c geen voor onfe voeten leid,

fien wy niet : en 'c gene feer verre van ons is

,

vreefen wy aan te vaarden.

Derhalven gaan de menlehelijke dingen fo

voorfpoedig niet, ofdaar is noch altijd een

misfl ig onder. Hier uit ontdaan foo veel on-

gelbareTragedife neerlagen van de Labdici

-

ien> Pilojsen
, en meerandere, defe gelyk. Alle

droef heit diederbyna op hetTooneel komt

,

(pruituitde onwetenheit, en fchijnen van

eenTragedi god fzamen gelieft te zijn. Ik

feg dit, fiende op de onware achterklappenen

die van vrienden en makkers gefchieden: waar
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door oproer en twift in huis gemaakt werr,
en de Steden door burgerlijke haat in de grem
gebracht werden; als de Ouders tegen de Kin -

deren rafen : de Kinderen haar Ouders la*»

gen leggen
; d'eene Broeder tegen d'andere ,

als ook d’ceneVricm d'ander; alles wert in

roer geilek, en dat door de fnoode achter-

klappenen.

Derhalven hoe men fich van achterklap

wachten fal, wat fy is, haar oorfpronk, en wat
fy uitwerkt , fal ik met defe reden als in een

fdhildery afpenceelcn, ik fal een beek bybren-

gen, dat den Schilder-^'j)e//«
ï
van^n&e/«» ge-

boortig, wel eertyds gebeurt. Ais is delen by
denKoningPrölomeus befchuldigt wiert,over

fekere conjuratie , welk van Tyrns van eenen
Theodohi gefchiet WAS •* (alhoewel hy Tyrus

nooitgelien had, noch The&dotA kende, als

alleeniguit dc faam, dat hy een Velt- heer van

Ptolomens was, en over Phemckn regeerde)

200 was’er eenen ^ntipbilus
, die op spelles

nijdig was
,
om fijn kunft, defe klaagde hem

by de Konmgaan , over de conjuratie die hy
gefienhad

,
dat hy met Theodota in Phenicien

gegeten cn gedronken had, met elkander feer

gemeen zijnde, en dat d’ecn d’ander onder

het eten in de ooren luillerde , en dat Tyrns

korten tijd daar na door het beleid van spel-
les is afgevallen , en Pelufium overrompelt.

Door dele Tyranachtige en ongehoorde
pluimllrijkerien

,
(want hy was niet al te wel

by fijn linnen in welk e hy opgevoed was ,) is

hy feer heftig verftoort geworden, foo dat hy
' Z 4 niet
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niet eens dacht of het waar was of niet , dat

defen lafteraar op slpelles over d’c kon ft ny -

dig was: en een Man was van minder
fortuin 5 dan om Pelufium te verraden : dat

hy door Koninklijke giften boven andere ge-

benificeerc was. Hy vroeg niet eens of hy oic

ïnTymsgQweeft was. Maar hy liet hem ter-

ftons by de kop vatten.

Hy vervulde het heele Paleis met een on-

gewoon gefchreeuvv : dat spelles trouloos-

jyk gehandelt had , dat hy ondankbaar was

,

Jathy was aangeklaagt van een Crimen left
Alajefiath^cn verfpieder,en t'famcn-zweer-

der was. Zoo daar nu niemant in de boejen

had gefeten > die aan defe conjuratie vaft waar

geweeft , cn over de ftoute daac van Antiphi -

Us in fijn felven mommelende , en aan dien

ongclukkigen sfpelletfig erbarmt had, fo fou

hy Tonder alle twijffel voor defe daat ftraffe

hebben moeten lyden , alhoewel hyfelfsbe-

wuft was, dat hy geen quaat gedaan had.

Ptolometis fich herdenkende, veranderde van

voornemen,en vereerde spelles mee hondert

talenten
,
gevende hem daar noch by , dien

voorfchreven Slntichilus tot een Haaf.

spelles dit gevaar gedachtig zynde, heeft de

lafteringc met dusdanigen beelcenifle gewro-
ken. Aan de rechterhant fit een Man met uit-

jftekende lange ooren 3 gelijk a s men die van

Mïd&s afmaalt. Hy reikt fijn hant uit aan de

van verkomendelafteringcn. Daar zijn twee

Vrouwen die om hem ftaan , dcOntrvenheit ,

zo ik mein, en het Vermoeden. DeLafter komt
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dan daar noch by, zeerwel verkiert ,
inbaar

aanficht en lichaams-bewegingen heeft zyde

wreedlte dolligheit , en m haar borft de bran-

dende toorn : in haar linkerhant heeft zy een

vuurfpawei.de fakkel : aan de rechterhant

heeft zy een Jongeling by het hair , die lijn

handenin de locht fteekt, ende Goden tot

§C

Sfr gaa°teenMan voor henen ,bleek en on-

fienlyk, feer fcherp fiende,en fchijnteen lang»

duurige uitterende fiekte gehad te hebben .De-

fe kon men licht by dcNyi ge yken.Ook zan-

der nog twee Vrouwlui ,die de lader volgen

.

welkers plicht is ,
datfe vermanen, onderwij-

fen en verderen hare Juffrouw : de uitlegger

van de Schildery,feide,dat het dd^erfw ing

en Bedrieger* was. Van achter volgt het h '-

rwr* met fivartc verfcheurde rouw-klederen»

welke met een achteroverhangend hooft ai

fchrcijende, en fchaamach tig zijnde ,
de van

verkomendc ïVaarheit ontfangt. Alfoo e».

Spelles door een fchilderie fijn gevaar atge-

bC

Laat ons dan na het exempel
van defen E-

pheffen Schilder de oorfaak van de la lier ver-

halen. Vooreerft,moeten wy een bepaling o*

omtrekmaken , die ons voor een beeltenis tal

verftrekkenjr<i«t dc lafer tt een aanUagtnge,

gefchiedende buiten abfentie en finder weten

van de gene die aangekfaagt teert ,
tve ke maat

aan een zs)de gehoort ljjnde,finderymantste-

genfprefen gelooft. Defe bepal.nge belhat

uit dry perfoonen ,
gelijUen inhou« -er Go-
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mcdiên : uit een aanklager , aanklagende en
hoorder. Wy Tullen dan yder deel beden wat-
er in te doen Haat : laat ons dan eer ft en
voor al het hooft ;defer Comedie te berde
brengen , hierdoor verfta ik den Autheur des
laders. Ikmein dat yder wel weet hoe on-
goedenMandieis; want dat een goet Man
is, fal fijn vrient nieefoeken in 'c net te bren-
gen , maar het paft eerlijke goede lieden mal-
kander* voordeel te Toeken

, en nietvyandig
lezijn, onrechtveerdig,fcheImachtig, (chade-
lyk, gaande met valTchc befchuldinge om.
Wie Tal niet feggen dat de gelijkheit in aile
dingen een werk van rechtvaerdigheit is , en
geenfins te veel is? die heimelijk een abTenc
ïadert, gaat de linie van gelijkheit over: want
hy maakt den hoorder tot djn wil te hebben

,

hy kan het hen vroeg Teggen , en Hopt hem
djn ooren , cn hy verkiert die met dubbelda-
nige redenen en valsheden.

Dat is hethoogde onrecht, volgens de befte

Wer-gevers, als Solim cnDracon geweeft
aijn, welke den Raad van ^thenen door cede
verbonden : dat de Regtcr met deTelfde Tacht-

iftoedigheiten gunde, Too de beTchuldigde
als den aanklager foude hooren, tot (y ver-
ftaan hebben, welkers Take de eerlyk fte was.
Het is een fëhelmachtig en een cruel vonnis

,

iöoder yts vaft beflooten wert, eer de bcTchui-
tfirïge met de verdedinge zy. Zulke Rechters
aïiaken de Goden over haar verttoo t , die de
heTchuldigers meer hooren

, als de aangc-
kUagtie , of door pluimftrijkerien becoovctt

zyndc ?
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zynde, haar al ftilfwijgende condemnefén.

Want de lasteringen fchynen nietrechtvaer-

dig, wettelijk, en onder eedverbonden te

zyn.

Zoo zy ymant rechtvaerdigc Wette- ma-

kers fchijnen, zoo vermanen zy aldus, dat de

vonniflen rcchtvaerdig en onpartydig moeten

uitgefproken werden 3
defe hoor dan een aar-

dig vonnis van den Poëet > ja een heilige wet

;

feggende: gy fult geen vonnis fpreken ; ten zy

dat gy beide verhoort hebt. Den Poëet ver-

ftond hier door , dat’er alle faken geen fwaar-

der noch ftouter onrecht en is, als ymant on-

verhoort tc condemneren. Den lafteraat

poogt aan alle kanten , door fijn rafende orw

verftandigheit ,
ymant onverhoort te laten

oordeelen * hy maakt heimelyk dat hy daar

niet toegelaten wert. Defe lbort van men-

fchen is vreefachtig , foo dat zy openbaarlijk

niets durven uitrechten , maar fy zijn als die

den Vyant van ter zyden verfpieden en

j

aanvallen , en die foo uit een verborgene

plaats fchieten , op dat hem niemant fou we-

derom fchieten , of hant-gemeen werden

;

maar de Vyant niet wetende waar het hem

van daan komt 5 onwetende om hals geraakt .•

ïn
?
c lailcren {leekt niet goets.Wam die ymant

zalbefchuldigen, is wel van de waarheit be-

wu ft
,

fonder twijffel fou hy ook wel open-

lyk tegen fijn party derven aangaan , verbete-

ren, en den verdediger verdragen 5
want die

den Vyant rechtveerdehjk wil overwinnen ,

lal herin den Oorloog voor fchande rekenen,

Z 6 loosheis
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ioosheit en verraderie tc gebruiken. Defe
loorr van menfchen vint men meelt in de Ho-
ven 3 ai waar defe kond veel in zwang gaar

,

daar veel nyd is , fufpicien, pluim dry kerien,
veroordeel!ngen , en meerderlei flag gefien
werden. Want al waar groote hope is , daar'
moet ook meerder nyd , wreeder haat , en
looferafgonftigheit wefen.Daer fiet men hoe
bits datd'een tegen dender liet , hoe hy hem
gadeflaat, gelijk als een particuliere ftrijd, foo
hy y ts bloots ofy ts qualy ks geftelt fiet , om
het veilig te Haan. Alloo y verceen yder,dat hy
ic eerde wil wefen 5 om fijn naaften de voet
tc geven, uit te fchoppen , en voor'c hooft te

ffcooten. Zoo het nu een eerlyk Man is 3 foo
werthy lichtvaerdig belagchen, befpor, en
fcegekr. Daarentegen die wat ervarender in

het pluimdrijken zijn, en tot het liegen foo
ten eigen habilheic heeft, die fpelen de'
baas. 'c Gaat volgens Homerus: Den Oorlog
h overal meejler , de overwinnaar en de over-
mnnenefterven door het eigenfle nood lot,

Zy bedenken verfcheidcne wegen tegen
elkander, voornamentfyk, als men van groote
nuttigheden handelt , want defe laderinge is

een korte weg , doch niet veilig. Zy neemt
haar begin uit de vrees en hoop die fo tufichen

beiden gaat: haar einde is feer miferabcl ,

droevig en jammcrlyk. Vorders het ampt van
een aanbrenger is geenfins licht en eenvou-
dig , hoewel het dusdanig fchijnt : maar
vol konden, cn feer loos, hier toe dient een
©nvermoeiden en accurate ncerftighcic. De

lader
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liifiter is niet fchadelyk , wanneer fe geen din-

gen feidc , die met de waarheit niet overeen

quamen. Zy foti de waarheit niet overwin-

nen, die een Heldin is over alle faken , ten zy

dat zy een had die daar aan ge loofgaf
,

en op

duifent manieren bedriegden. Vordcrs wert

die dikwyls aangeklaagt , die in eere veelcïjts

andere overtreft, haar nijdig zynde , om dat fy

van hun hope verftekenzyn. Hier van daan

komt dat een y der fijn py ien op haar u irfchiet

:

! als door een hand -boom of voet-y Per belet

werden verder te gaan* Elk meint de eerfle

tezyn, foozy, dtcin waardigheit gefkltis,

konnen om hals brengen , en van haarvrien-

||

den ontvreemden. Zulx gefchiet met loopen

I

indeOeffen-plaatfcn , zoo daar ymant een

deftig looper is, foo breekt hy terftont het ton

door, en geeft fich na de loop-plaats , hopen»
de door fijn tterktcviétorie te behalen , defe

belet de volgende niet , noch hy maakt fijn

makkers vertoeft. In tegendeel de quade,hloo-

de , en on tPenuwde , die firijd met andere in

’i ioopen hebben, en op fijn kragten niet fteu-

nende,hedrïcgthy een ander 3 hy leid figdaar

alleen op uit,om fijn mede-looper op alle wy-
fen tc beletten : foo het niet fuccedecrt , foo

kan hy het op geen andere wijfe winnen.

Op defclfde voet gaat het ,
om in de gtinfê

van deGrootcn te geraken, zoo ymant het ge-

luk dan diem,om hem te voren te {preken,foo

valt den anderen in ’t midden der verraderien,

hy wert gevangen , cn van een gerukt. On-
derwijlen werc-hy groore eeren aangedaan',

Z l en
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en fchijnen fijn vrient , en «lat alleen om datfc

haar fchadelik fchijnen te zyn. Om nufchyn*
baar en geloofelijk te lafteren,fo nemen zy nog
iets, a!s het haar maar in het hooft komt: maar
leggen haar daar op uit, om naukeurig teob-

ferveren , dat'er niet een misflag gefchiet, dat

niet foude gelooft werden. Zy weten de faken

van die fy belchuldigen/o leclijk uit te maken,
Ichandelifercn, en in fufpicie te brengen , om
des te grooter geloove omtrent have befchul-

dinge te hebben. Den Medicus befchuldigen

zy van fenyn in gegeven te hebben; derykcals

ofhy den Tyran wilde ombrengen; de Tyran
van verraderie.

Somtijds hebben zy de genegentheit van

den hoorder te baat, by welke, foo defe fchel-

men en verraders hare kunsjes en bedriege-

rien in \ werk fiellen , foo fpelen zy de baas.

Zoo zy weten dat den hoorder jaloers is , foo

feggen zy j
hy heeft u Vrou toegeknikt onder

het maal, en haar fterk aanfiende, fuchtede hy

feer, cn meerandere dingen die fufpicie van

overfpel maken. Zoo hy een Poëet is
,
dan

fcggcnzy, uweverfenachte-Pfci/öA'ewwi fecr

weinig: het gaat mank, het Raat niet op fijn

voeten. Byeen Religieus, brengen zy in,fiet,

die Man heeft een quaat gevoelen van de Go-
den , hy houd daar niet af , hy vervloekt het

heilige, en hy loochent de voorfienigheit.

Zulx dat den hoorder in het oor geblafen

zijnde , begint van gramfehap te ontReken ,

gelijk men wel giflen kan: en laar fijn vrient

,

fonder de faak tc degen tc ondercaflen, varen.

Defe
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Dele en dicrgelykc dingen worden van deie

guiten ver^ierr , en dat om de gemoederen der

toehoorders gaande te maken. Als die werkt

en woelt dan om het eerd , en haar met haar

pijlen te befchietcn en te werpen
, dat den

hoorder in fijn toorn niet foude belet werden ,

en tijd (lellen om de (aak te verhoeren : foo

dat’cr dan geen toegang gegeven werde , om
lich te verdedigen, want hare verwonderinge

en waarfchijnelykheit defermisdaat , heefe

haar betovert. Het kan met geen reden noch

pen uitgedrukt werden
,

wat de lader niet

ai vermach, als daar de gcnegenthdt des hoor-

ders by komt.

Eertijds was’èr by Vtolomeiis
y
die Dionyfius

toegenaamt is , eenen Demetrlus VUtonicus

vanymantbefchuldigt, dat hyin de Bacchus
feeflen water dronk ,

en dateer niemant was

die fich met geen Vrouwe kieederen kleede 3

als hy alleen : met welke , foo hy niet in

’c openbaar 3 's ochtens vroeg by de Koning
was geweed , de wyn geproef: had

,
met

Vrouwen gewaat gekleed was , en ter eeren

van Sacchus na de maat gedand had , \ had-

de met hem gedaan geweelt: om dar hy het

exempel des Konings niet had nagevolgt , en

de Dionyfiaanfe Vrou wel ijkheic verfoeit had*

By sflexander wiert hy van een feer groot

feit aangeklaagt, om dat hyFfephsflion niet

wilde aanbidden en ceren : want na dat delen

gedorven was, foo is .Alexander doorliefde

op hem verfor, zoo begeet de hy onder andere

creffclykheden fijner begravenifle, dat men
deft^



5 44 Lwciani valfche befchuldinge

cicfen verftorvencn fJtpheJUon onder de Go-
den fou rekenen. Heilighden hem Tem-
pels en Steden, Heiligheden , Altaren, Offer-

handen , en maakten feeften ter eeren van

den nieuwen God: en by den Htpheftion

beëdigt wiert. Het was een hoofc-ftraffe

,

zoo wie het niet na behooren of folemnelijk

aanbad.

Defconmatigheitenandere rnferni, gafde

pluimftrykers aanlcidinge om hem in toorn te

omfteken.Daar wierden droomen vertelt, dat

de fchaduwe van FJepheftion gefien was, fijne

antwoorden en genefingen wierden verhaalt.

Derhalven zijnder Altaren gemaakt 3 en hei-

ligheden, aan defen God, die een wrekerwas
Van het quaat. >4lexanc!er,fchcpte vooreeerft

daarzyn vermaak in : eindeiyk wiert hyfoo
ver gebracht, dat hy het ook geloofde, en
roemde dat hy niet alleen uit de Goden gebo-

ren was, maar dat hy ook Goden maakte. Op
welke tijd men wel denken kan , hoe veel ge-

nut de vrienden van ^4lexctnder
, door de

Goddelykheit van HephejUon verkregen , met
aanbrengen en lakleren. Die niet en begeer-

den defe algemeene Goddelykheit revieren,

wierden befchuldigt, en aangedragen* en
vervielen uit de gunfl des Konings.

Doe was’ereenen ^fgathedes van Santis,

die een Overfle van de eerfte order by

xdnder w as gewee ft , hebbende groote eere

van sZlexxnderoïnooten, zoofcheelden het

weinig, ofhy foudede wilde Leeuwen over

gelevert zyn, want hy was veroordeelt,

om
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omdat hy al fchreijende verby het graf van

Flepheftion gegaan had’. Maar P erricca was

fijn behoud, zweerendeby de Goden en -

phefiion , dat hem Flepheftion op de jacht , in

leen Goddêlyke gedaante verfchenen was , en

belaft had aan sflexander te (eggen , dat hy

lyfgathoelesgzen leed ('oude doen, die daarom

niet gefchreit had
,

dat hem de Goddèüjkhcit

j

van FFepheUium (oude ydel gefchenen te heb-

ben; offich erbarmt over fijn doot: maar

dat hy beweegt was door de geheuge^

nifle van de voorige liefde en gemeenfehap

met hen.

AKoohadde de plmmftrykerie en aandra-

gerie by^tlexander groote plaats.\Vant het is

even als die een Stad gaan beftrijden , die ful-

lenfe niet aanranden daarle’t fterkft is van volk

cn hooge muuren heeft, maar daar zy haar al»

derminftdefenderen konnen, en alderzwakft

bevinden, daar fullen zy met alle macht gefa-

mentlyk op aandringen , om de Stad te ver-

meefteren: zoo is het ook die andere aankla-

gen, als zy (ich naarde gemoederen dt*s hoor-

ders meel! toegenegen zyn , alderzwakft en

buigfaamftis, daar werken fy alderfelft met

lijfen ziel op. Als dan defe vyandely ke aan-

vallenniemantgewaarwerc, zoo fpclen zy de

baas. Nu binnen de muuren plonderen zy

,

ftekenalles in debranr , endoodende lieden

met het zwaart
:
gelyk als gemoederen die in

flaverniegebracht zijn.

Haar wapenen tegen de niet tegenwoor-

dige5 zijn ,
valsheic , leugen ,

mdneedigheit

*

ftrafte

,
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firaffe, onbefchaamthen

, en duifentderld
Joosnedcn. De pMmfykfrit is de voor-maalde van allen , de aandragcrh is haar
N)i>ten Sulfer. Daar ismemaiu die een wei-
niggenercusheit hecit, ja al was hyfoo hart
aiseen Diamanten muur r die, wanneer hy

Z“n*<ngcne of laffer toelaat, ook met aan
de p uimffryii.cn fou verbonden zyn. Die
doorgraaf: de deuren en fondamenten van het
re», r. Binnèn zyn de i’zamen-gezworene
verraders met de Vyanden,(y helpen dedoor-
gravcrs

, geven haar de hant , doen de deuren
open, en fijn nacht endag in de weer, om, die
daarnaluiiterr, haar tot een flaaf te maken.- . verraders die ik mein

, zijn de nieuwsgie-
rigneit, een uitmuntend verdane , en wals*
voornamen tlyk , de lofder toehoorders.

Ik weetniet hoe het komt
, dat (y alle hei -

melyk vermaak hebben in lufpicien die ver-
haalt werden. Ik kenderdie door het lalfe-
ren de ooren zoo gekittelt werden, als ofmen
die met een pen vreef. De aandragers, fulke
makkers toe hulpe hebbende, lbo 'werpen zy
alles tonderfte boven : defc overw.nninge
koit feer weinig, daar memantis, diefich
daar tegen weerr, en niemant de pijlen en het
gewelt wederffaan : maar die toeluiflert,
geert fïch van felfs in de handen van fijnVvan-
en. Onder wijlen die bcfchuldigt wert weet

nergens van. Want die foo aangeklaaec
werden komen om hals,gelyk als die op haar
«ed al (Japende , in ’t overgaan van een Stad

,

dootgeflagen werden. Dat te verwonderen
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ii 3 hy weet niet dat hy aangeklaagt is , hy 1S

van geen quaatheit bewuft , hy fpreekc vnen-

delyk en wel, gaat met fijn vricm oprecntcIyK

om, en doet na fijn gewoonte, die nu al te ve-

ren door verradery ellendiglyk bedrogen is*

Dan , zoo hy een genereus Man is
,

yrygebo-

ren, en betrouwende,bedwingt hy fijn toorn,

en is verfligen ,
hy foekt fich te verdedigen 9

hy fiet dat fijn vrienc tegen reden op hem ont-

Heken is. Zoo hy dan van een flaafachngen

aart is, en niet wel Mannelijk, foo hoort hy

het , en fegt met het uiterfte van fijn lippen

noch jt: (dat is, kent hem niet uit ’s herten

pront) maar hy haat het ,
enknerft heime ij

op fijn tanden , en (gelyk den Poeet-fcgc) ƒ
houwt fondamenten van toorn.

Daar is dan niet eonfiderabelder en droevi-

ger als foo een menfeh ,
die op fijn lippen by-

tende,degal van gramfehap binnen kookt ,en

dien haat opkropr, die anders moet feggen a^s

hy in het herte denkt 5
hy maakt met een y

en Comedi-aanficht voorwaar een droevige

Tragedie. Dit doet den aandrager meelt,,

welke in de gedaante van een vrienc by hem

komt , en houd fich ook daar moejelijk over.

Dan foo hoort men niet een woort van de

aandraginge , ofvan de verdedinge. Men ge-

looft alleen het aandragen ,
betrouwende op

hare vrientfehap, niet eens overdenkende,

dateer dikwyls grooten haat is tullenen de

grootfte vrienden ,
daar andere niet van W w

ten. Zoo dikwijls y mant aangedragen wert ,

zoo maakt hy hem fijn vrienc ;
om als de be-

fchuldinge
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fchuldinge aan den dagquani , vry van fufpi-
cic (ouden zyn. In'tkort, niemantfal fich
veritouten fijn Vyant aan te dragen. Want
oie befchuldinge wert niet gelooft, om dat de
fake openbaar is. Die nu dealderbeftevrien-
denfchijnen,fpreken\vydan, om den hoor-
der een preu ve van onfe betrou wigheit te
ven, toonendc dat men om harent wille onfe
zaKen heeft veronachtlaamt. Daar is noch
een anderfoort, alhoewel men bevintdat een
vrientby haarvalfchelyk is befchuldigc,welke
door fchaamte,van’t gene zy gelooft hebben,
haar oogen niet durven opflaan

, of weder in
haar gunlfefoeken te komen : als of haar felfs
ongelyk gefchiet was, en fich daar niet op
verben hadden

, zöodac’er menigerlei qiKiac
het menfehen leven over het hooft hangt,
wanneer alle aandragerien fonder oordeel of
©nderfcheicgeoordeelt werden.

Hier op paft wel gene ^fntïa by den
Poeet fegt : Gy fult jterven

> 6 Pretus l of
brengt b?llerephon om den hals

;
die gepoogt

heeftmynVrottwelykp eer e te ontroven. Daar
zy den Jongeling fel ver eerH verfocht had,en
daarna veracht

, en heeft hem in dat gevaar
gebracht, dat hy met een ChimeUt (gedrocht)

v^gten,sn het fcheeldc weinig
, of het

beeft fou door fijn overwinninge hem omge-
bracht hebben. Met foo grooten ïlrafFe heeft
de fchaamte en cerbaarheit moeten geffraft
werden van defcnjongeling^ieallccn fufpeft
gemaakt wierde, door dit overfpelig Vrouw-
en enfeh. Al foo deed ook Phsdra aan haar

Stic f-
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!

Stief-Soon, makende dat Hippolytus van fijn

|

Vader vervloekt wicrde , alhoewel hy ,

(6 Goden !)
onfchuldig was. Maar mocht

I ymant feggen , den aanklager is menigmaak
een geloofwaardig Man , anders altijd recht-

I vaer'dig bevonden, daar ter werelt niet op te

feggen en valt ? mach men zoo een niet

hooren , die altijd geloofwaardig is gcweeft >

wel, feg ik, is’er wel ymant rechtvaardiger als

t/ïrifiides j* die heeft nochtans Themiftocles

j
tegengegaan, en heeft het volk tegen hetn

nangehitft , alleenig uit nydigheit , wegens de
glorie. SZ rïflides was anders een rechtvacrdig

cn goet man, evenwel was hy fonder gal met,

j

wift andere te beminnen, en andere te haten.

!|

Men fegt ook van Palamedes> die de wij de der

^fchiven was , en in andere dingen deftig §

1

dat hy door nyd brandende , fijn eigen Neef,

Vrient,en Mede-hulper in denOorloog ver-

rade.

Defe fraec is na den aart der menfehen feer

j

ingewikkelc. Behoort het exempel van Socra-

tes hier m ede niet toe? hoe hy by de ^fthenien»

fers van oproer en godloosheit befchuldigt

wierd? hoe zyn Themiflocles enMUtiades niet

in fufpicie geraakt , om dat men meinde datfe

I

Grhk^nlant verraden hadden ? daar zijn dui-

|

fcntderley voorbeelden bekent. Wat fal

dan een voorfïchtig Man in een twijfFelachti-

gefakedoen?dat mein ik, ’tgeen Homerus
in de Fabel van de Sirenen leerplaat hem fulkc

aantrckkelykeen bedervende redenen verby

varen 3 dcoorencoeftoppende, laat hem fijn

hertstochten
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hertstochten niet openen, want het is fchzdc-
lyk: maar hy moet daar een trouwe deur*
waai der by hebben, te weten, de reden en het
oordeel

; laat hem de deuren openen voor die
de waarhèit fpreken , en de felve grendelen

,

voor die maar leugens cn beufehngcn aan-
dragen. Het was lagchcns waardig, dat men
een deurwaarder fou hebben

, en dat men de
ooren en bet hert leu open houden.
Wanneer gy dan diergeiyx fult hooren

aanbrengen
, foo overweegt eerlt de fake by

u feite.Gy moet niet Gen wiebefchuldigr, hoé
Iiy leeft , en op de bitsheit der befchuldinge
acht geeft : hoe wijfcr de befchuldiger is , hoe
te nauwer gy letten moet: men moet het oor-
deel van een ander noch fijn grootachting, of
den haat des befchuldigers niet gelooven

:

maar men moet de waarheitnaukeurig ondcr-
foeken

, en fich door de paffien van een ander
laren verleiden; en *r geen bell geraden is, vaft
ilcllen. Die men wel ondertali heeft , kan
men beminnen ofhaten. Eer dat gedaan is

,

zoo is het voorwaar feer kindcrlyk.de aandra-
gerieterftont geloof te geven , voor een on-
cerlyk Man , en feer verre van de regtvaerdig-
heic. De oorfake van al defe dingen is de on-
wetenrhcir, en die fchadu w en,door welke de
redenenen manieren des menfehen verdui-
stert werden. Zoo ymant van de Goden ons
verlicht, meet de la/Ier in den afgront
neder finken , hebbende nergens plaats, ver-

licht zynde door de waarhèit.

LUCIANI
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L U C I A N I

Vaderlands Lof.

?
t Geen Lucianus voor heeft te fchrijven ,

maakt de Tytel felfs beke?it : te voeten 7

dat hy de Lof des Vaderlands befchr'ijft a

en hoe die by yder een m waardegehouden

voert.

H Et is ccn oud fpreek-woorc , dat'er niet

foeter is dan het Vaderland. Is’er evenwel

yts deftiger en goddelyker? want het gene

Goddelyk , cn by de menfehen eere waardig

is » hier van is Vaderlane het voornaamfte s

die ons voortgebracht
? opgevoet en gcleert

heeft. De grootheit en aan fien lijk heit der

Steden, en degrootekoften van verfcheide

werken, worden van veele verw ndert, maar
de liefde des Vaderlants omhellen zy alle.

Daar is ook niemant foo machtig of rijk . die

door dc voortrcffelijkheic 3 fchoonheit en aan-

trekkelijke vermakelijkheit van andere Land-
(chappen foo kan beroovert werden s dat hy
fijn eigen Vaderlant vergeten foude. Diefig

roemt een Borger van een voortrefFelyken en
aanfienclykeScad , die fchijnt niet verfhndig

genoeg te zijn om fijn Vaderland te roemen

,

encercnante doen. Hier uit blijkt dat hce

foodanigen leed foude zyn* een flecht en

fchraal Vaderlant tc hebben, Ik heb vermaak

om
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om de naam van mijn'Vaderland eerbiediglyfe
cn rdigieufelyk te ccren. Want die de Steden
by malkander vcrgelyken zal, dient de groote,
defchoonte, cn dc Commercie van Koop-
handel wel te overwegen. Als men de Steden
uitfbndcren zal , foo zal niemant fijn Vader-
lam verlatende

, een heerlyker kiefên : maar
liy fal altyd denken, dat fijn Vaderland
iiaafl de gelukkigftemach komen , en fal het
ook boven andere verheffen. Dat doen ook
goede Kinderen, en Vaders die ’t met het Va-
riant meinen. Daar zyn treffelijke Jonge-
hngen, diecenander meer eerefullen aan-
doen als haar eigen Vader : noch geen ecr-
lyke Vader , fal fijn Soon verwerpen, en
bewyfen een vreemde Vaderlyke liefde.

Eerlijke Ouders doen haar beft om haar
Kindcrs deftig op te voeden, cn datfe
van yder een voor aanfienelijk gehouden
werden. Verders die dit oordeel omtrent
fijn Kinders niet weet te gebruiken , die
fchijntgeen Vaderlyk oogtebebben. Voor-
cerfi en vooral isde naam van het Vaderland
het roenmigtigfte, want daaris niet heerlyker
als u Vader. Zoo ymant bchoorlyke eere
fijn Vader aandoet > als de wet en natuure
gebied, die fal fijn Vaderland ook met lyf en
ziel foeken voor te fiaan. Want een Vacler is

een befittinge des Vaderlants
; ook de Vaders

Vader, en allg die op hetflacht-regifter van
die linie fiaan, die haar Vaderlyke naam tot de
Goden toe rekenen. De Goden fcheppcn oak
vermaak in haar Vaderland, en befpiegelen

haar
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haargantfche menfehelykcgefiachf 3 volgens

billikheit, achtende dat de gantfcheAardklootj

en den Oceaan hare befittinge is : d’aarde daar

fy gebooren zyn , die achten zy boven alle van

de Steden en Plaatfen, al is 'tdatfe veel verma-

kelijker zijn 3 ook de Steden daar men fegt

dat de Goden gebooren en opgevoed zyn*

moeten voor heiliger en eerwaardiger gehou-*

den werden , als de andere. Ook zyn die

Eilanden heiliger, daar men de geboorte-

plaatfen derGodenfingt. Ook zijn de offer-

handenen heiligheden aangenamer voor de

Goden, (bo men die op haar eigene geboorte-

plaaden vind. Zoo het Vaderland van de

menfehen foo in efiime gehouden wert , hoe

veel te meer behooren wy dan daar afte hou-

den? want een yder van ons heeft datvenna- :

kelyk Sonne-licht in fijn Vaderlant gefien,

even ofhet een God was 3 welke alle Natiën

gemeen is , doch een yder meint dat die fijn

Vaderland eigen is: om dat hy van ’t begin

fijns levens aldaar, dat goude Sonne-licht be-

fchout heeft, Bier komt noch by, dat een

yder fijn taal in fijn Vaderlant geleert heeft,

cn hy kent de Goden daar. Vorders foo

ymant een Vaderlant te beurte gevallen is, die

om groote dingen te keren * een anders hulp

van nooden heeft , foo zal hy daar nochtans

fijn Vaderland voor dankbaar zijn. Hy loude

de naam van fijn Stad niet geweten hebben 5

foo hy door hulpe van fijn Vaderland de Ste-

den niet had keren kennen, llfcbcn in die

opinie^ dat de menfehen in alle konften en

A a lecringe
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keringen konnen geoeffem werden, als fy fig

daar coe geven willen. De goederen weiden
ook beieren , om miidadig te zyn , om de ge-

meene armoede te onderlteunen. My dunkt

datdiegrooce goederen omfangen hebben ,

niet behooren ondankbaar te zyn. Maar foo

der ymant is, die een alleen dank betoont, ge-

!y k het redelijk is, en daar af groot voordeel

geniet: foo behoort hy des te meerder fijn

Vadcrlant fulks te vergelden. Daar zijn in de

Steden ook wetten , van die fijn Ouders qua-

lyk bejegent,elk een moet fijn Vadcrlant voor

fijn Moeder houden , en voor de opvoedinge

en infettingen dankbaar zijn.Niemant veracht

fijn Vaderlant foodanig.» dat hy in een andere

Stad woonende , daar niet meerderom den-

ken foude. Die buitens Lands fcerjammerlyk

moeten leven , die achten haar Vaderlant het

befie boven al , en al is het dat (y zeer facht en

gelukkig in vreemde landen leven , foo is het

nochtans niet volmaakt , wanneer zy haar ei-

gen Vaderland moeten miiïchen. Het fchijnt

een fmaat te zyn dat men buitens Lands is.

Wy fien ook dat die buitens Lands reifen

,

<*n fich cenige goederen en eere verkregen

hebben ,
of difciplinén en deugden geleert

hebben ,
foo trachten zy alle na haar Vader-

lant , als of zy nergens beter konden le-

ven als daar ter plaatfe . Zoo veel te grooter

yver heeft ymant tot fijn Vaderlant , als hy by

vBeemde Natiën is weerdig geacht geweeft.

De Jongelingen hebben haar Vaderland lief

:

denkt dan eens wat patriotten van het \feder-
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lam , die oude bedaarde luiden moeten zijn.»

Een yder der ouden yvert en wen ft in fijn

Vaderlam te (ierven, want daar hy geboren isA

«wil hy ook fijn lichaam begraven hebben.
Hetfchijnc ymant een harde fake te wefen f

buiten fijn Vaderlant te fterven. Verders war
liefde het Vaderlant bewefen wert , kan men
nergens beter befpeuren als uit de imvoon-
ders. De vreemdelingen fijn als baftaans*

en maken weinig verfchil in het buiten Lands
z^n , want zy hebben de naam van haar Va-*

derlant t*eenemaal vergeten : en hebben daar

geen genegentheit toe, achtende dat zy over
al goede cier konnen maken,en dat haar geluk

in de keel en beerachtige baldadigheden be-

gaat. Maar die haarVaderlant als een Moeder
achten, en daar in geboren en gevoed zyn 9

hebben daar een befondere liefde toe. Al®
hoewel het flecht en onvruchtbaar is, niets en
hebben om fijn deugden te prijfen : zy hebben
evenwel noch altijd ftofom haar Vaderlant te

prijfen : al is \ dat zy niet onwetende zyn dat

andere haar Vaderlant prijfen, om de vrucht®

baarheit des Lands , en groene Weyden 3

als ook verfcheide kruiden; nochtans vergeten

zy haar Vaderlant niet te prijfen,hoe bequaam
het isom Paerden te voeden, en vruchtbaar is

van fterke Jongelingen , dat wakkert ymant
aan, om haaftig in fijn Vaderland te komen 5

200 hy van een Eylant is , alhoewel hy by an-
dere wel kan leven. De gegevene onfterffe®

Jijkheit acht hy weinig , hebbende liever een
grafin fijn Vaderlant. Het fchijnt hem als

Aa s el
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of de rook in fijn eigen Lant klaarder fchijnt >

als het vuur op een vreemde heert , foo kofte-

lyk fchijnt fijn Vaderlanr. Daar hebben de

Wet-gevers ook llraffen van gemaakt , om
uit het Vaderlant te bannen, als een feer

groote en zware ftraffe. De gewoonte van de
Wet-gevers is alleen foo niet, maar deOverfte

van de Legers, en vechten niet heviger dan
voor de eer van haar Vaderlant. Daar is nie-

mant, foo hy dit hoort, die daar ih'traagfal

zyn,de naam van het Vaderlanr,maakt bloodê

menfehen, dapperen Hout.

LUCIA N I L O F,

over DÈMOSTHENES.

Wat Lucianus hier befchryft, is uit de

Tytelgenoeg te yerftaan.

Ls ik in de galerie wandelde , zoo komt
myden i 6 Januari aan de linkerkant uit-

gaande Therfagoras tegen ; ik mein dat hy u

wel bekent is. Hy is klein , meteen Arents

neus, blank en mannelyk van aart, als ik hem
van verre fag komen ,feide ik: dit fchijnt den

Po eei Therfttgoraf wel te zyn. Ik vraagde hem
waar van daan hy quam , eh waar hy na toe

ging: hyantwoorde dat hy van huis quam ;

gaat gy om een wandeling vroeg ik ? vraagt

fiilx niet, feide hy ; ik ben ter middernacht op-

gedaan,
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ever Demojlhenes. 557

I gedaan, om een veersjen ter eeren de gehoor-

te-plaats van Homerus op te offeren. Gy doet

treffelijk, feide ik, dat gy foekt dank te toonen

wegen uweondeiwijfinge: dit voor hebben-

I

de, lege hy , ben ik hier toe gewandelt , met

1

wetende dat bet middag was. Doe feid ik :

|

ijk moet ook wat wandelen: ik behoorde aleer

I

fegt hy, hem gegroet te hebben. En hy toon-

de Homerus met fijn hant ,• want gy weet dat

J

hy in den Tempel van Pt-olomeus aan de rech?

j

terhant Haat . met lange hairlokken , zegt hy

:

daar moet ik na toe gaan, om hem te groeten

,

en te bidden dat hy my een groote menichte

yan veerfen befchafc. Ik feide hier tegen > foo

;

der yts uit wen.fchcn voort komt, zoo roep ik

|

al van over lange tot Demofihenes ,
dat hy my

een Oratie verleent om fijn geboorte- plaats te

vergieren. Zoo het ons met wenfehen te

doen is, neemt my tot een medemakker,
want wy begeeren gemeene win ft.

Ik heb een gedicht , fegt hy-, te nacht , en

j

van dage gemaakt, dat ik Homerus om fijn

goetdadigheit wil toeëigene. “Want ik ben als

door een Goddelyke raferny tot de Poëzy be-

wogen i gelyk als hy felts zal oordeelen ,* ik

draag tot dien einde een boexken
,
om myn

makkers te toonen , a!s ik ymam ledig vinde.

Gy fchijnt my ook ledig te welen > zeg ik : hy
is gelukkig, zeide ik,die in het loop-perk over-

wonnen heeft , weder afgewaflchen, komt
van het ftof, en vermaak fchept in het fien: en
jokt met de worftelaar , afwachtende dat hy
hem tot den ftrijd witeifcht. Welke' hy dan

A a 5 amwoort
s
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antwoort,terftont doe men van meca afmoeft
loopen^was'er geen tijd om te jokken. Al fo gy,
als een overwinnaar in de Poëtifeloop-baan,

zegenpraalt, gy gekt met my, als een, die voor
de uitkom 11 van ’t loopen vreeli Hy lachte ,
ofgyeen fware zake op ufchouders had, feide

hy ; millchien , zeid ik , is Demofkenes u foo
veel niet waart , om by Homerus te gelijken

,

gywilt fchijnen over een fware zaak te doen
te hebben 3 alsgy Homerus prijlh en 'c geen
ik begonnen heb wegen Demofhtnes n acht

gynict: gy fpot met my,fegt hy , want ik wil
die helden onder malkander niet mengen , al-

hoewel ik Homerus gunfhg ben. kis wel,
feide ik : meinc gy niet dat ik Demofihenes
gun [lig ben ? maar om dat gy niet en weigert

van die laken met my te /préken , zoo is hier

blijkbaar dat gy de Poëzy alleen bemint , en
de vloeyende ongebonde Oratiea t'eenemaal

verwerpt.

Doe feide hy,dc Goden bewaren my,dat ik

fo dwaasniet ben , alhoewclfe geen kleine

rafernie tot de Poëzy van doen hebben. Maar
de Oratcuren, feide ik, hebben een Goddelyke
aanblafinge van nooden , om geen flcchte

Oratié voor den dag te brengen. Dat
weetik ook wel , feide hy, ik heb menigmaal
vermaak om deOratenren met on ai kanderen
tevergelyken , alsook wel Dmofthenes mee
Homerus

, wanneer ik defelve kracht , door-
dringemheir, gewelf, volhcit van Wijn , om-
trent de dronkenfehap van Philipput, danfen

en dertelheir, befpcurde. Gehjk als den Poëet
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fegt ,
Eenvogel teikpndatfeer goctis ,

isbe-

ftuaam ,
om voor het Kaderlant te vechten t

Diergelyx is by Demojihenes
:

goede mannen

moeten goede hoop hebben vmhetHepublyI\ te

defenderen. Den ouden Pclaeu-s fat mijjchien

durgelyl\e dingen be&eeren \ alsook: hoe be~

fivaarly\ gouden die kjeety mannen fuchten ,

die om de glorie en eer desVaderUnts in dm

Oorlogengefterven.
Ik vergelyk hier by de vloejcnde Oratie

! van Python, gedaan by de winterfe fineeu van

Uhjftes. En dit
:
^oo de menfehetyke natuur

niet flerven moeft. En noch yts diergelyks •

alle menfehen moeten fterven 9
al verborgden

fy haar in eenfpelonk^ Kort, daar zyn duiient-

derlei fulke fpreuken. Ik heb wel fin in die

sffeftien, Hellingen en verfcheidenthedenin

een Oratie, die de verdrietige Leen -fpreuken

wat verkorten, de tydelijke wederomkomnen

van de afwijkinge , de aardige vergelijkingch 3

eindelijk in al de gemaniertheden die een

!

Oratie parten. My docht menigmaal (de

waarheit moet niet verbloemt werden) dat’ct

menigmaal meer Graviteit by Demofthems

was, fijn Borgers over de groote traagheic

1

vermanende, als by Homerus, wanneer hy de

^gchiven
,

^Tchaiden noemt. De Griexe

Tragediën heeft hy met een helderder glans

vertoont, als Homerus, welke t'famenfpraken

verqiert in*c midden der Velt- rtagen , en doet

die verdwijnen in fabulen. Ook hebben de

Leden by Demofihenes dikwyls haar getal en

maat, gelijk als in dePoëzy: gelyk ook dc
6

Aa 4
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,

tegen ftellingen , vergelylangen foude een fui-
vere fïgure byHomerus niet in gebrek zyn. Ds
verftandenfelfsfchijnen diergeiyke deugden
van fêlver voort te brengen. Waarom foude;ik
dan uwe CalUope verachten? want ik my daar
feer over ver wonder, nochtans heefc die ftrijd
van myn lofoverDe>m>/?&ewex, die tegen He-
merus aangaat, dubbelt werk : niet ter oorfa-
kedatik een vcers foude maken,maarom de*!
inhoad, heb ik geen goede ftoffe genoeg om
nun lofte verbreiden, als door de Poëzy : de
zeftzynonbekent, als Vaderlant, Geilacht 3
Ouderdom, Want, foo die bekent waren ge-
\yeeft , zoo foudendaar fulkegroote twiftên
nier uit gerefen hebben. Daar zynder die feg-
gen dat Colophon een Stad in Zonien

, fijn ge -

Jboorte-plaats is, andere ftellen Cnma
, Chlut,

Smyrnen} Theben in JEgypten , cnmeeran-
d^replaatfen. Zyn Vader Ai &len den Lyder,

dc rivier Meleta: en fijn Moeder Melano-
p*j ofymantvan de Nympben

, Dryade* ge-
noemt. Zijnmcnfchelykeafkomfte isonbe-
feent, ten tyde van de Helden , ofde /«Ment
*t is ook niet blykelyk, ofHejlodus ouder is als
hy- Daar wert getwiftredent dat fijnnaam
eerfi: foude gewedt zyn Melefigena , en daar
na Homerus. Van fijn armoede of blintheit
kan men niet feggen. De ftoffe om hem te

prijfen,fal zeer klein zyn, zoodergeen daden
zijn , fouden fijn vcrfen alleen geprefen wer-
den,dat men fijn wijsheit uit de vcerlen moet
halen.

Gy hebt een feer ampele ftoffe voor de

hand,
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hahd, fprekende van dingen die feker3 en ver-

maart zyn : daar toe zyn alleenig maar woor-
den van nooden

,
gelijk een faufe voor de

fpijTe, wat heeft Demojlbenes niet a! van ?
t ge-

ne grcöt en doorluchtig is? wat is niet van

hém vermaart ? is niet het rijke en vermaart

uitbenen fijn Vaderlant s en de flerkte van
Griekenland ? dat , foo my het geluk gedient

had vmecn^ibemr te zyn , zoofou ik de

liefde der Goden door de Poëtifche gemeen»
fchap gefóngen hebben , als ook de oordelen*

verplaatfingen
,
gefchenken, en dc Eleujina;

Vorders van de Wetten , Vonniflen , Haran-

güen 3 Pireum , Coionien, Vi&ori-teikenen 9

zo te Lande als ter Zee bevochten : defe heeft

Demafcbenes felfs noch niet na waardigheid

geroemt.

Ik zoude hier Van ftoffe genoeg hebben, en

defe lof behoorde ik niet voorby te gaan, de-

wijl het beftaat in Yprijfen, dat die uit de ver-

derfden dés Vaderlands opgehoopt werden»

ifocrates heeft over fdelena orerende, ook
Tbefensgeholpen. De Poëten hebben groots

liberteir. Maar gy vreeil rniffehien dat gy fuk

tógelagchen werden, foo het begin der Ora-

tie wat te groot zy: en gy bange zrjt, daé

ymant daareen fpreek-woort föude vap ma-
ken, te weten Dat bét opfchrifi grootsris als

den knap-pv^ Derhalven Atbenen overflaam-

de , zoo heeft fijn Vader een Admiraal van dc
Vloot ge weeft, zijnde een goud fondament,
volgers her feggen van Vindarus. Daar is

fï/fthtnm geengrooterwacrdigheit als het

Aa 5 Admi»
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Admiraal fchap. Dathy geftorven is,wanneer
Demoftbenesnoch een Jongen was

, is niet te

bedroGven,maar is een gelegentheittot eere,

ontdekkende degenereufen nart. In de fiu-

dien en onder wijfinge van Homtrns lefen wy
nergens , maar wy fijn terltond genoodfaakc

onk toevlucht tot fijn veerfen te nemen ,

daarmen van fijn opvoedinge&c. nergens in

geen Hifiorie leeft, Is ook niet geoorlofr

rxi vergieren , dat hy de konfl van Poézy van

de Mn^nCou gekregen hebben , noch men
heeft fijn toevlucht nier tc nemen tot de Lou-
rier vanHejiodns

)
die de ieedige Herders de

Poezy inblaasde. Maar gy hebt C.aluftratum,

eok een lange Cataloge, ^dlcidamentes, iso-

srater, ifjms } Ubitlis-, Daarzynte ^themn
duifentderlei aanlokfelen, ook van diegeene,

welke onder opficht van haar Vader zyn,

wantdejonkheitis totwelluficn alejje gene-

gen, het is DemoflheneSydoor u lieder onacht-

faamheit, gcoorblaait gewee ft, zijn wcllu-

fkn te volgen ; doch de liefde tot de deugt en

Jeere heeft hem daar van onthouden : defe

fcide hem niet na de deur van Pbrymn , maar

na **4riftot*les > TheophrjJhis, 2£eti9crates 9

cn Plan.

Hier uit kond gy weten, dat’er in de ge-

moederen der menfcbentweederlei liefde is:

d’eene komende uit de Zee, verfcheidentlijk ,

die wreed is, Venusachtig, in de gemoederen-

vloeibaar: welke door de hitfige driften der

Jongelingen beweegt werden, t’eenemaal

?an een ^eea^htige natuur. De an4ere liefde
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is een g»ude ketting die van den hemel neder

gelaten is. Dcfe heeft geen vuur noch pylen,

welke doodelyke wonden maken , maar

brengt een goede doHighcitin de (innen , die

Itimer en de Goden byna gelyk is , (cgt.den

Tragedi-fpeelder, 'c welk iseenaanpnkkehn-

ge tot de onverderfelijke en fchoonc denk-

beelden. Voor de liefde is alles licht, fchee-

ringe des hairs, Spel onken, Spiegels, Degen j

de quadetonge te verbeteren, veinfingc* in

d'ouderdom te teereiiyfijn memorie oefenen,

het geruis des vo!x gewennen te verachten ,

: fijn ffudien nacht en dag te oefenen. Hoe

zou y mant met weten dat Demofihenes een

Orateur geweef is? Hoehy fijn Oratie mee

woorden en fpreuken verkiert heeft i wate^i

aardigheitdat’er in devcelhe.it was > wat een

kracht
,
gewek ,

zeedigheit en fpaarfaambeit

in woorden, wat een verfcheidenthcit van

figuuren? Leajlhtnes durfte feggen , dat
f
hy

van alle Autheuren een levende Oratie kon

maken, die met geen hamer geklonken was.

Hy maakte fijn Oratien, niet dronken zyn-

de, gelijk Callifthenes van Mfchylm getuigt,

dat hy fijnTragedien niet wel maken kof5oa$

met een dronken hooft. Maar ter contrarie»

a!s DéntoJUients yts fchreefj foo dronk hy

•water. Daar is noch een loopjp van Dem*?t

welke feide, du.Demofihenes by het water

fchreef, maar andere fpraken by het wnter.En

Pytbem. feide dat de Oratie van Dmufikent*

naddamp rook. Dit is een velt, fegt hy, om

van de Oratie te fpreken }
die tot myn voor-

r
Aa werf
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voorwerp feer dienflig ir. He heb geen beter

üoffeo nvan Homerus yts te fingen , maar
laar na ftilc gy tot de weldaden , libèrailheic

eri digniteit die hy i n't R£publijk verkregen

heeft,overtredén. Als defen ging,en meer din -

£en aan malkander hechtede 9 zoo (leurde ik

hem, dieigelyks meer tefeggen. AI lachen-

de, feide ik
,
put gy noch al gelijk als een ba-

der ,om mee het overige mijne oorenre ver-

maken? ja, (egt hy ,ookpublijkc maaltijden ,

ftelen, dan(ïngen,Scheeps uirredingen,muu -

ren oprechtende, graften uitdelgende, lofïin-

gen van (laven ?Vryfters uithyliken,goede be -

dierïingen in YRepublijkmicfcndinge vanAm-
balladen, wetten geven- Als de Man van defe

uitRekende daden begon te fpreken,fo lachte

ik,alshy fijn wijnbraauvven ophaaldervrefcn-

de dat hemde Oratie van Demoftbenes daden

mogtontfehieten. Gy meint mifichien dat ik

een ben,feide ik,die my op dé welfprekentheic

uitgelegt hebbe: en my de daden van Demoft*
benei bekent zijn? j3,fegt hy ,wy moeten mal-

franderin hetfchrijven behulplijk zyn, gelijk

gy daar dadelijk my gefegt heb,maar ten zy gy
anders van (Innen zijt, ik geloofdatu deoo-

gea nauw toegeknepen werden,door de glans

van de Demofthemfe glori,en gy in fo grooten

licht niet wel kond fien. Want dat gebeurde

my in Ybegin met Homerus,

Ik had het byna laten (leken , om dat ik niet

wel fien kan : daar na fb quam het my* ik weet

niet hoe ,in de handen,en mijn oogen gc wen-

den daar toe,zo dat zy daar niet yoor en vreef-

dcn>
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den ,
ook kon my nieniant verwijten dat ik in

deSonne blint was : zijnde een baft.tart van
ft Flhmtrift Volk , om hem te wederleggen;
Alhoewel uwe faak lichter is als de mijne*

Want dewijl wy in/^aweramiet anders kon-
nenprijfen, als de Poezy , zoomoet men die

geheelelofin fijn finnen prenten. Maar gy,
den heelen Demojlhener confidereercnde

,

I

hebt een grooten overvloed , zoo dat gy met
en weet wat gy eerft zult aanvaarden : gelijk

als de koftelijke maaltijden van Syraenfin , of
debegecrige fienders, wanneerder verfcheidc
fpektakelsen dichten voorkomen, zoo weten
zy feker niet wat zy eerft by hec hooft fullen

vatten. Zo dat ik geloof dat gy van het een na
het ander gaat

, en in geen eene faak en kond
verblijven , dewijl gy ondertudchen om een
ander getrokken wierd,te weten,van fijn libe-

ralen aart,fijnbrandentverftant,gematigtheit|

welfprekcntheitjgroothertigheit om yts uit te

rechten,welke deftige daden, mifprijffnge van
de fortuin, rechtvaerdigheit,beleeftheir,gc-

trou wigheir, ftoutheit , voorfichtigheit
, by-

fondere daden in het Republijk veroorfoken.
Miffchien fietgy hier fijn befluiten

, uitfen-

dingen,aanfpraken, wetten
;
ginder zijn vlo-

ten, Euh&a, Negara, Baoüa , Cbins , Ityo*
dut , HellefpontiiS , Byxanüum , gy zijt

:twijfFe!achtig
, waar gy u oogen in foi een

overvloet fult fiaan , daar in yder rank yts

.befonders is om te prijfen. Gelijk ah
UndarHs elders t wijffel c , wanneer hem
veels dingen voor oogen • geftch fouden

Aa j werden.
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werde , als hy fegr : Zalil^Ulhmenes, ofde
JVympb Mei ia , of liever Cadmus^ofdg min-
nendie uit de Dral\e tanden ^ yrj voortgel^p-
meningen ? offahl^Thcbcn, ofde vermaar-
de gevechten van Hercules vertellen ? of u&t
tere Bncchus? offalih^de Loffangen ter eeren
de luffer Harmonia eerfi voorden dagbren-
genj Alfoo gaat het ook met u , want g

y

t wijffelt, ofgy een Oratie lult maken, over
fijn daden, wellprekentheir^geleertheir, aan-
&n!ykheic , en doot. Verdoolt niet , foo

gy yts verneemt, dat gy alleenlyk de welfpre-
kenthek uitkieff,fo hebr gy ftofgenoeg» Defen
js genoeg om met Pet nies te vergeiyken: want
fijn blixcm, donder

, en angels , die hy in de
herten kan indrukken

, hebben wy wel door
gerucht gehoonymaar daar zyn geen Oratren
in het licht gekomen. Daarom foo blykt hier
uit , datfe behalven hare a$ie, geen vatte du-
rabele lof hebben , die eenige verwonderinge
by de nakomelingen kan maken. Maar de
/èhriften van Demofihtnes zynder noch , dat
lal ik u laten den , foo gydat fult verhande-
len, alsgy u tot fijn manieren en daden keert,
kondgy een plaats uitkkfcn, often hoogden,
twee: welke u dan ftofs genoeg dillen leve-
ren. De faken zyn deftig en heerlyk : zoo gy
het hcelc argument niet en begeert te verhan-
delen

, zoo neemt allcenig een deel , na het
exempel van Homerus^ de Helden by dee-
fcn prijft, hy (preekt ofvan de voeten , hooft s

hair-lokken, kleren of fchilden. ’t h voor de
doden ook niet veraehtelyk,, roqnendcdeJof

vaa
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van de pijlen, boogenfehilc, ofoan het li-

chaam en de ziel.

De weldaden der Goden kan niemant m
een reis bevatten, daarom fal Demojihenes hec

ook nier qualyk konnen nemen, dat gyal fijn

ij
deugden in geen een Oratie befiuir. Want
by heeft het iclfs niet konnendocn. Als Ther -

j' fegortë fulx feide, viel ik hem in fijn reden: ik

geloof, (eide ik,datgy fulx regens my zegt,crm

uwe wdfprekentheit te toonen. Want als gy
in 't begin wildec toonen watPoeet gy waarty
foo laar gy u ook hoeren, wat een Orateur gy
zij t, in een vloejende reden,

Doe antwoordc hy , ik wilde die ftoffe

eens doorloopcn
, om dat ik fag dat gy traag

waart, foo gy evenwel fonder belet te heb-
ben myn gedicht wilt hooien. Ik antwoorden
dat het fijne niet de pijne waart was: maar
fier toe, feide ik, dat gy my niet verfteurt van u
laat gaan. Dat fal wel te doen ftaan, feide by*

zoo gy noch niet voldaan en zyt : weet gy
wel wat my (cheelt, feide ik;want als een Do-
£lor de dekte niet wel bevat heeft ,

foo went
hy weder andere middelen aan. Gy neemt
my aan teonderwijfen,alsofik noch plomp 3

en onervaren was , en die eerft by dele ftudie

komt; maar fulx is al out by my : daarom ful -

len uwe middelen my weinig helpen. De
befte middel is , fegt hy , de gemeensweg te

gaan; zulx en behaagde my nier, feide ik. Men
fegt, dat ^niceresvan Cyrsnen <, zynde een
Philofooph, op een wagen fittende , fich aan

Plstt&fijn vrieat voor desftziemh foude ver-

ftoors
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toont hebben , en de wagen geduurig in de

felfde fpooren om en weer leide, zonder daas

af te wykcn : maar ik ben contrarie , en Ibeke

de wegen en voetftappen der ouden niet na te

volgen. Doch het is befwaarlykyts nieuws

op de baan te brengen : doe feide i k, Therfit'

gor&s: behaagt u de raatflag van Pajfon wel ?

welke, feide ik ?

Ik heb die noit gehoort. Doe antwoorde

hy ; men zegt dat ymanc een contra# met

Pajfon gemaakt heeft 5 dat hy hem fijn Paert *

wanneer het fich omwentelende , wilde uic-

fchilderen. Maar hy fchilderde het al loopen-

de, en daarby nog het rontom vliegende ftof.

Als Pajfon nu by de Schilder ftond , en hem
feide , dat hy een ander verding met hem ge-

maakt hadde , als om foodanig tefchilderen

:

zoo gaf de Schilder het pseneel aan een Jon-
gen > en gebiet het om te keeren : doe geleek

het Paert op de rug te leggenten lig te wente-

len. Is aardig, feide ik : maar mernt gy niet,

dat ik al over lange in den fin gehad heb, de

fioffe eens te keeren ? ik hebfe al menigmaal
gekeert en herkeert,en ik vrees dat het met my
op het laatfie gaan fal , als met Promethem.

Wat doch? feide hy. Menfegr,dat, als hy al

fijn gedaanten had geconfumeert, in Mcn-
fdien, Beefien, Planten, en Elementen
hy daarna gebrek had om weer nieuwe te

hebben. Gy flilt meer verfcheidene gedaan-

ten bedenken, fegt hy , als Prometfïtus , fo dae

gy my niet fult behoeven te hooren.Ik lal feer

geern hoorei leide ik } en ik fal zoo langeM
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forge om een Oratie te maken , uit mijn ge-

dachten fetten. Terftont fuic gy mifïchien

u vv eigen vrucht laten varen , en my in harens

noot helpen. Dat dan ten einde gebracht

hebbende, faten wy op de naaAgelegen fleem

Daar hoorde ik hem fijn deftig vers opfeg-

gen* En onder het Iefen
?
mijn boek toeflaan-

de, kreegikhaafldijk een heftige raferny :

neem,(èide ik , u loon van defe toehooringe

,

gelijk als men testbenen gewoon is een

Sportula (een feker foorte van ge!t)in de aan-

fpraken en oordcelen te geven* Ziet ook wel
toe dat gy my bedankt : fal ik u bedanken^fègt

hy, daar ik niet en weet wat gy- fegt? maar wat
is het dat gy belooft? ik kreeg, feidehy, de
dag-regifler van ds Koning van Macedonkn
in handen/t welk my groote blijdfchapaan-

bracht : want dat bock heb ik met groote ko-

llen gekocht. Van defe komt my nu inden
fin Het behelfl voor een gedeelte het leven

en daden van Antipater, als ook eenige din-

gen wegens Demoftbenes
, die gy we! geern

foudet willen lefen. Ik dank u; feid; ik, voor
defe blijde bootfehap: ik (al mijn befl doen,

om de overige verfen te hooren, cn niet afla-

ten voor en aleer gy u beloften betaalt hebtj

want gelijk als gy my met de lof over //ome-

r/fi
’ grootelijks vermaakt hebt , alfoo fult gy

buiten t wijffel niet minder doen met de lof

van Demofibenes. Om dat gy de ovorige ver-

fen gelefen had,foo hebben wy daar een wei-
nig getoeft , tot datgy voor het veers u fchul-

digeloffal gegeven hebbM* Daar nagingen,

wy



5/0 L u C I A N I LofJ

ivy na het hius van Thtrfogoras : daar kon hy
nauiijksnetboskvinden

, evenwel hy vint
liet noch: met welke ik na huis ging.

geleien hebbende, dag! ik daar niets in
fe veranderen

, maar u lieden de gantfehe Hi-
itorie van woort tot woon te verhalen.Want
net is sEfcHiapizis geen meerder eer, waaneer
de Priellers ter ecren van hem de verfen van
^hfodemus^Soon vanTroï^nius^n de ge-
d chten van Sopbocïes ftngen, Is ook al out

,

dat men ter eeren van Bucebiu nieuwe Co-
medien ofrragedien maken fou.Wantalis'r,

,

dat ly van anderen gemaakt zyn,fo behalen de
langers oaar geen minder dank af. wan-
neer zy die op haar tijd fingen.
Het boek hiel dan aldus in > ( ik mach fom-

tijts daar wel een regifter over maken) dat het
Antipater aanged ientis , dat ArMts daar
was. Dodiof ymant van de Jongelingen niet
en wift wie ^tfrchiof was, fo is hy geweeft de
gene, die de Koning geboden had

, dat hy de
vluchtelingen loude vangen, Hy had ook een
bevel wegens Demofthenei

, dat hy hem fon-
dereeniggewelr re gebruiken j loude dwin-
gen

3 dat hy uit IQtlaxrien guam, verachtede
Demofibenesgcduurig.

Daarom als hy hoorde dat Arcbiu uit JQe*
Iznrien quam , fo gafhy hem terftont audien -

tie. Na dat hy ingegaan was , doch het bock
lal het zelfs verhalen

,

ÊJ\Y

Ar. Weeft gegroet Antipater.
Antip^teh» Brengt gy Demofibtnes m?t

Archias.
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1

Archtas. Ik breng hem mede , en ik

breng een aarde pot , met de overblijflelen

van Demofthenes.

Antip. Dat is dan buiten myn giffing*

wat fi! my de pot met beenen helpen , foo ik

Dmojihenes niet hebben mach >

ARtH. Het was niet mogelyk, Heer Ko*
ning

, hem levendig in de handen der Vyan-

den te leveren.

Ant. Waarom hebt gy niet uit Beotien
,
of

hier van daan eenig gout mede genomen, om
hem om te koopen.

Arch,Wy foiiden eer een Byz^anthmm mee

de wapenen overwinnen, als Uemafthenzs

met geit omkoopen.

Ant. ó Permeriïo ! foo eenig ^Aihenlzn^

fer in den raad van het Republyk my meerder

acht, als fijn Vaderlanc, aan die geefik gele

,

maar myn vriendfehap niet. Zoo dan ymam
om fijn Vader my een Vyant is,tegen de fulke

voer ik Oorlog
,

gelijk als tegen een Kallcel

,

Muuren, Poorten, Grachten. Ik verwonder

my over de deugt, ik acht die Stad gelukkig

,

die zoo een Borger heeft tot een befitter.Maar

de verraders met het gene zy uitwerken , heb

ik geenfins van nooden , en de fulke foek ik

t'onder te brengen,Zo een Man die niet te be-

koopen is , wil ik liever by my hebben , als de

Eititeric Van Illyrien enTrïhallen ,
otai wat

gehuurde Soldaten zyn. De welfprekentheit

en voorfichcigheit van foo een Heer , acht ik

feer veel.

Als hy dit tot Parmnh gefegt hadde , foo

begon
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begon hy weder tot my te fpreken. Ik heb
die leer wel verforgt, feideik, welke met

I h
Ï" ,

A
113 ’Atl,cnen vertrokken zijn. Hylachte doe zeer : vreeft gy , fe„ L, Cen

Te«
C

> de r°P
en S°ldaat Van dc

vcn dir
'

J C''Cn Waven
, Scheeps-wer-

v cn , dat zijn maar beuldmgen. \y ac fou.

^«d^mde^nekn,^.

ZJemoJihentt te^tbum niet waar geweed,foo zouden wy lichter Meefter van die Stad
gewoiden hebben, als vanTbrim ofThef

d'en”fTf.i

t

f

Z
M
nlC

!

ro^’ gcwelt : maar
1

f",
WtKn wakend oog, op

allegelegentheden acht gevende, hv let op

Zin '?’ ? IS doorlkTCn ,n o.'ife raad^
^ ,* k°nnen hem nok bedriegerij

vei raden , noch met handelen ofraadflaeen.
y is als een muur en fteenrorze, tescn-

itaanue, om met de eerfteflag niet overrom-
p t te werden

; want door hem hebben wy
ons geen Meefter konncn maken van ^mphi-

°V™Phiês
> Pl>*C€nfi» , PylUZj) Cher

•

JmJum, of van de mond van den HelUjpon-

Hy prikkelt de onwillige, en maaktefe

j
AVakkcr

> ak orfe te vooren het kruidilf*»-
ra£9r* gegeten hadden, al /hijdende en

brandende kaftijt hy hare traagheit met groo-

Tn !

lbe
7? m

J " ict (Eggende dat aangenaam is.

In cpubiijke (egt hy , dat te vooren in Spelen
vcrquift wierden , beftced hy voor foldie aen

de
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de Soldaten, hy werft volck tot de vloot, en

geeft haar wetten , die door verwerringe van

de oiidc tribuiten byna verboren was ge-

gaan. En de Stad die van geen groote dingen

meer wilt, en gewoon was een kleine foorc

van gek te handelen , heeft hy weder tot haar

voorigelhnd gebracht. De flechte en gerin-

ge Borgers heeft hy weer herflelt tot navol-

ginge van de glorie derOuderen, ende daden
van Marathon en Salamis. De Grieken heb-

ben haar aan malkander door vermaatfehap-

pingen en verbonden , vereenigt. Defe kan

door geen konft bedrogen werden : door gek

kan hy alloo weinig omgekocht werden y als

'Sfriftides van de Koning van Terpen. Dcfca

hoorde Antipater meerder te vreefen , als al

de Galeijen en Vlooten. k Gene Themifio -

des en Verkies eertijds by de^Tthenienfen ge-
weeftzyn, dat nu Demoflhenes^ by haar is;

fois hy in voorfichtigheit Themlfiodes t enin

verftant Verkies gelijk. Hy heeft onder fijn

gewelt gebracht sJEnbea,Megara

,

den oever

van HellefpontHs ,
Beotien . En k gelukt de

sfthenienfersCecr\\e\,dai Charetes
, Diopi-

tkes, Vroxenns ,
&c. over haar Leger opficht

hebbenen dat fy Demfthenes thuishouden.

Dat, indien hy de Wapenen, Schependen

Krijgs-volk in handen had , en fijn oog over

yder laak in k byfonder liet gaan , en

over het geit Mccfler was , ik fou vre-

feen dat ook Macedorden lalt foude ly-

den. Ku vecht hy alleen door fijn befluiten,

cn omringt ons noch aan alle zijden ,

hy
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hy befet om, verteert ons geit en heir-kracht.

Maar waarom hebt gy hem niet levendig ge-
vangen?

Arc. Wy hebben hem levendig gevan-
gen. o <

"
r; r,

A NT. Is hy dan onder wegen geftorven ?

Arc. Neen; maar als hy in CaiainUn
was.

Ant. Dat is miffirhien door ons verfuira

gekomen , om dat gy hem niet wel hebt ge-
traceert.

Arc. Het was in onfe macht nier.

Ant. Wat fegt gy? liet fchijnen wel raad-

felen/c geen gy (egt
; gy hebt hem levendig

gevangen , nochtans was het in u macht niet.

Hebtgy niet in 'reerft belaft, dat men hem
geen gewelt foude aandoen ?

Arch. Wy hebben daar wel voor geforgt?

Ant. Het is dan niet door u onachtfaam-
heit, maar gy hebt hem mifïchien tot’er dood
toe mishandelt.

Arc. Gcenfins; het was niet noodig hem
eenig gewelt aan te doen

,
dewijl wy 't met

woorden yan hem kregen , ’t geen wy gebo-
den. Wat voordeel fou het gedaan hebben

,

zoo wy hem hier levendig gebracht hadden ?

wat had gy anders met hem in den dn, als om
te brengen ?

A NT. Daar behoed my God voor^trehia.
Gy weet noch niet wat Man Demoflhenes ge-
wceft is , wat ik van hem oordeel. Gymcine
dat Demofibems is gelijk als die verraders, die

omgebrachj zijn,HimtrtM 2
Phalereus ,

rifeoniui
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rifeonicus Marathon
,
en Eucrates van de ha-

ve, die de zee-bocnen gelijk zijn, en gedutirjo
ginscn weder vloeiden; hec zijn fchelmachti?
gemenfchcn, die fubijdn eenige tumulten
een naam krijgen , en over een eenige kleine
hoop grootelijks het waerdig zijn . Maar vlie-
den kort, gelijk als offe vaneen Avont-wint-
vcrlchrikt waren. Meincgy dat Demofthenes
dien godloofen en omrouwen pluimitrijker
f/ypenWw gelijk is ? die fichnieten fchaamde
(omeenplas-dankby hetvolk te halen)
wofthenss door een onrechtvaerdig oordeeJ,te
bedriegen, en tcpluimfïrijken

, waar over hy
terfiond berouw kreeg? een weinig na defc
aandraginge is hem beter wederkom!* ge-
fchiet, als door de wederkom!* van ^Ui6UT
des. Hy had een houten voorhooft

, en wift
de menfehen geweldig met de tonge te fchei-
den, die fijn be!*e vrienden geweef* waren.

Arc. Wat hoor ik daar? was Vmofthenis
u aldergrootfie V-yant niet ?

Ant. Neen: want ik acht fijn manieren ,
getrouwigheit, en bemin t’eenemaal fijn

fiantvaftigheit. Wantcerlyke faken moeten
ook by dc Vyanden voor eerlijk geacht wer-
den 5 en de deugt moet overal geprefen wa-
den.

.

Ik wil niet minder zijn als JYerxes, die Bu-
Us en Sperchis , om haar deugden fpaarde*
daar hyfe in fijn macht hadde om te dooden 0

Zooderymantisjhebik my over Demoflhems
leer verwondert * om dat ik tweemaals by
bem te sfthtmn gewed* ben , ook dat ik fij

-

nm
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nen lofuit andere gehoort heb. Ik heb hem
foo fee r met om fijn v/eJfprekentheit* ge-

lijk andere* geacht : alhoewel Python by hem
vergeleken zijnde, niets geacht wiert, en

de lAttiX* Oratcuren waren by hem maar

kinder-fpd: ik fchepte mijn behagen in dc

a&ic, klank, t'funenvoeginge, deftige Tenten-

den , veel argumenten , die de gemoederen
konden bewegen en aanmoedigen. \ Heeft

ons grootelyx berouwt over den Raad 3a!s wy
de Grieken testbenen t’/amen vergadert

hadden , zijnde te vreden met de beloftenvan

V)thon. Wy zijn bedrogen door de argumen-

ten van Demoftbeties , die in het (preken on-

winbaar was. De lofvan weliprekentheir,

heb ik evenwel foo fcer niet geacht, wantdie
was in plaats van een orgel $ maar ik verwon-

derde my meer over fijn groot verffant in

Raads-plegingen en volffandigheit , die hy in

de gevaatlijkfte tijden gebruikte*noit niet wy-
kende in tegenfpoedigheit. Het heugt my
noch wel wat Vhilippusvan Demofihenes ge-

voelde; wantals'er te ^thcnenQcn aanfpraak

foudegefchieden van IJhilippuS) alwaar De»
mofthenes in te- paffe quam* zoo nam het Var-

memo feerqualijk, en fchelde tegen Dmoft-
henes. Wat fcheltgy tegen dien Heer, fegt

hy * 6 Tarmnio ! ’t is een Man die waardig is,

om vrymoedig te laten uitfpreken , niemant
van al de Griexe Gouverneurs , heeft oit (bo

kleinen reken inge en koffen gemaakt ; ik be-

trouw hem meer toe als al de Schryvers van

de Scheepsvloot ; daar is niemant van haar*

of
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ofhy brengt Gour, Hout, Inkomfien ofLan-
oen in rekcningetmaar Dèynojïhenes^cjuipeert
de Vloot, hy werft Volk toteenHeir, die hy
ook ondertuflchcn repareert.

13it [cide Phiïippusdikwyhtotmy van dele
(Man: en achce het voor een deel van fijn ge-
luk 3 dat hy Dmojlhenes niet Capitein Gene-
raal over de Militie gemaakt hadde , want fijn

I
Oratien waren hem als Oorloogs-rammen f
cn Oorloogs-boogen , die alles om ver haai-

; den : de flag in Cbannien gedaan zijnde, hiel
noch niet op,om hem na de V idlori teprijfen

fe

in hoe groeten gevaar defen Heer hem ge-
bracht had. Zoo niet-by geval , door de on-
achdaamheitderCapiteins, het Heir in ver-
werringe was geraakt, en de ongehoopte for-
tuin, die ons veel te doen geeft

; overwonnen
hadde , zoo fouden wy niet alleen op eeneil
dag het gantfche Rijk overgegeven hebben,
maar mijn leven haddegroot gevaar gelopen»
Hy hadde prindpaaJüe Steden t’zamen ver-
bonden , en had al de macht van Griel^enlant
hyeen gebracht, de^tbmenfcrsjrhebanerr

,

B&ottrS) Corinthers^Eubetri en Megarenfeni
Hy beflootmy 3 dat ik niet in *Att\c& kon ko-
men

5 fulke redenen voerde hy geduurig van
Dmoftbenes. Als men hermeide dat de^“*
tbenienfers een groote tegen-partye hadden $
ja, feidehy, fy hebben Z>emoy?/wex tot een
tegenpanye voor my. Wantalszy dien Heer
fltet hadden , zoo fouden ly zijn als de JE»
nienfers

,
en de Thtjfiaïttrs*

Als hy Ambaffadeurs na de Steden fond* o£

B b lbo



57S L u G I A N I Lof,

foo de dthenienfers ecnige fonden, foo over-

mocht hyfe haait : maar als Demofthenes pre*

ient was, feide hy , dac hy te vergeefs Ambafla*

den fond. Zy konnen geen vi&orie tegen

Demofthenes in welfprekentheit behalen. Al-

foo fprak Philippus. Doch ik die veel mindci

ben als Philippus, dat ik zoo een Heer gevan-

gen had , fou ik hem als een Os ter flachtingc

leiden ? kon ik hem niet liever ftellen tot een

Raats-heer over ganrfch Griel\enlant'i ik het

hem altijd feer genegen geweeft , en dat om
fijn daden , ook noch meer om het getuige-

niflè van ^4r\floteUsy die hem menigmaal by

Alexander en ons bracht. DewijPer foo veelc

waren , die by hem plegen te komen, foo ver-

wonderde men (I .h over niemant niet, in ver-

Rand, oefïeninge, matigheit, aanfienlijkheit
,

vryhcit in 'c fprcken,en verdraagfaamheit. Gy
lieden mcint, feide -A riftoteles , dat Demofthe

Ties (oude gelijk zijn, Euhulus ^Phrynon

en Philocrates ; en foekt hem met geit tc

Ichendcn, die al fijn patrimonie ,
foo publijk

als privaat , ten beften van het Vaderland te

kofte geleid heeft: en om dat gy lieden d®oi

geit weinig vordert ,
zoo dreigt gy, doch hy ij

genegen lijfen ziel voor het Vaderland te la-

ten. En, zoo hyu lieden befch^mpt ,
foo

neemt gy het qualijk : maar hy vreeft het volk

niet.

Ziet gy niet dat hy uit liefde des Vaderlands

gouverneert , en defe bedieninge handhaaft
:

als of het een School van deugden was, daat

men op geen gewin en fiet? Daarom -**>-

cbja
9
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chU) ik wenfteom een liefding dat ik met
hem gemeenfchap had mogen hebben

, om
fijn raad voor tegenwoordig te mogen ge-
bruiken, cn fijn vrygeboren ftem tchooren,
die anders foobepluimftrijkt wert. Hy dient
gefiraft te werden

, die fijn leven voor fulke

ondankbare Borgers in gevaar gebracht heeft

,

daar men wel getrouwer en rtantvaftigcr

I

vrienden kan vinden.

Arc. Een ander , o Koning
! gy fegt wel

:

maar dat foudegy vergeefs tegen hem gefeic

hebben , foo dol was hy door liefde tot her
; Vaderlant.

Ant. Sooishet^refc/*, wat fou ik yts

loochenend geen publijk is? maar hoe is hy
doch gertorven ?

Arc. Gyfoud noch meer over hem ver-

wonderen, Heer Koning! zoogydatwift.
Wantwy die daar by waren, zijn niet minder
verwondert en verbaart , als al de reft. Het
ïchijnt dat hy diergelijken doot hem felven al

yoorgefpclt hadde , d welk uit de voorberei-
dtnge kan verrtaan werden. Want hy fat bin-
|pen in den Tempel , en wy hadden in voorigc
dagen te vergeefs met hem gelproken.

Ant. Wat waren u lieder redenen i

Arc. Ik fielde hem veele beleefde dingen
ph u voor, en beloofde hem wonderlijke
dingen wegens uw; zulx niet verwachtende,
,k meinde dat gy heftig op hem verrtoortwas.
Daarom feidc ik fulx maarom hem aan te ra-

den.

Ant. Hoedanig beviel hem uwe aan-

Bb i fpraab
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fpraak? verbergt niets voor my. Ik wende ciae

ik het feifs gehoort hadde .* noch vergeet niets,

van fijne woorden, 'cis al een groote (aak,
cle manieren van zoo een Man op het einde
van fijn leven te befpiégelen, ofhy flaau wier-
de, bleek in ’taanficht, en vol/landigh by fijn

finnen bleef.

Arc. Hy toonde het minfte teiken van
vreéfe niet.

Ant. Hoe?
A?rc. Hy lachte fcer vriendelyk, en gekte

met mijn voorige leven. Hy fdde, dat ik een
onnutte Comcdi-fpeeldcr was van uwe leu-

genen
, en denaanfiender niet kon bewegen.

Ant. Uwe beloften danmetgeloovende,
beloofde hy dan fijn ziel ?

Arc. Neen: maar foo ,gy het .overige

hoort,fult gy fien dat hy alleenlijk niet gelooft

heeft , maar ook heftig in woorden geraakte.

Ik fal het dan verhalen , wijl u fulx belieft,

't En is niet nieuws, fegthy, dat de Macedo-
niër* Demoftbcnem foeken te vangen, a4s ook

tripolis yOlynthus y oïOropns. Dierge-

h/x /prak hy meer. Wy hadden ook Schrijvers

die fijne woorden opfchreven. Jk.ben niet

angdigv van eenige tormenten^ of van de

doot ; ik fil by Antipater niet komen , al is

'edat hy my het leven wil fchenken. Maar» fo

het waar is, ’x geen gy fegt, dan moet ik alder-

meefi toefien dat mijn ziel van Antipater
niet bedorven wert, op dat ik mijn po/t met
fchijn te verlaten, in welke ik totdefenfie van

G-ïU^nh-nt g^ftek ben ,en dat ik geen over-

looper
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iooper worde tot de Maadmhrs* ’flsgoet',
's4rth\x )Jat den Pirms my noch het leven wil
khenken , de Galeije die ik feifs toegerakek
hebode Muur en Gracht die op mijn eigen ko-
ken gemaakt is j de bende Pandionis gefegt 9

om welker oorfaak
, uit eigen vry e wille

, ik
Spelen aangereoht heb ; en SoUn> Draccn> de
Vryheit van fpreken op een koel, het wijfe
Volk* de Knjgs-befiüiten, de Wetten der Ga-
Igijen , de deugden der Voor- ouderen, over-
winning Teikenen, de weldadigheit der Bor-
gen , die my foo mcerïrg' reis gekroojit heb-
ben; en de macht vanGrukpnUnt^Qk tot nog
toe door mijn beleid , behouden zijn. Als ik

moefie leven op een anders barmhertigheit

,

dat Hecht is, zoo wil ik liever fuiken Beneficie
van mijn Borger,

$
genieten , welker gevange-

nen ik geloft heb: of van pnfe Voor* ouders *
welkers Doelnets ik uicgehpuwJijkt

, en niet
geit begiftigt heb. Dat , foo myde Eilanden
haar macht, en de Zee niet en befchermr, dan
fal ik feifs hulp van Neptunus verfoeken ,
dat van defen Altaar, en heilige Wetten. Zoo
noch Neptmus de vryheit des Tempels niet
kon defenderen

, en fal het ook Z>zmojlhene$
niet khamen rohia te verraden, laar ik flej>
ven, om mipaternktvoor eenGod te hou-
den.

T Jsrny geoorloft geweefi , vriendelijker
Macedoniers te hebben als^tbenienfers, om
” iiecler vermaak te genieten, zoo ik Kallimt-
üm

> Py thei en Denuté wildo navolgen.Ik heb
m

.
v a l lange van finnen konnen verandert

Bb 3 hebber^,
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hebben , foo het de fchaamte van Codrur , en

der Dochteren van Erechthens niet belet had-

den. Ik heb dan de overloopende fortuin niet

willen volgen , want de doot is een eerlyke

excuis , welke buiten alle gevaar is van fchan-

de. Voor foo veel in my is ,^rchia , ik fcha-

me my voos de -rftbenienfers niet, fou ik wil-

lensen wetens een flaverny op mijn hals ha-

len , *c ismyalderbeft in vryheit te fterven.

JMaargy behoorde op de Comedien te den-

ken. Is het niet aanfïenlijk gefegt?<*/r fy ftierf,

il>ooforgdefy op een betttmelykf wijfe te mogen
nedervallen» Heeft dat foq een Maagt gedaan?
hoe veelte onbetamelijker zou het voor De -

mofibents wefen
,
dat hy een oneerlijk leven ,

een eerlyke doot foude achten ? vergetende de

difputen wegen de onfterfFelijkheit der zielen
\ . r> > . * tt » i i

yin cfiujTfffwcn rinio r ny aeae aaar noen
y cs by, zijnde verhoort op de genedic aüe

ramp verfmaden. Maar wat hoef ik dat nu te

verhalen? op het laadt begon ik half te bid-

den en te dreigen, om vreefe methreelinge te

mengen. Ik (oude my wel haaft beraden,

feide hy, foo wanneer ik ^Archias was , maar

dewijl ik Demoflbenej ben , foo bid ik u dat gy
myexcufeerc, welke nier gewoon ben on-

ffantvafHgte wefen. Als ik hem dan met ge-

welf wilde mede nemen , en hy dat merkte

,

lachte hy my uit : en de Qoi aanficnde; feide

hy , dat de Wapenen en het Heir behouders

zyn vanher Leger, en mijn dingen veracht

hy, die de iliyrierr, noch TribalU 7
als ook de

Macedwiers niet en konnen vermedlercn ,

die
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die is flerkcr als die hoiitemuur, van welke

eertijds ^4folio antwoorde > dat le onwinbaar

was. Want gelijk de voorfichtigheit my inde

adminiftratie van het Republijk forgvukbg

heeft gemaakt , alioo ('al zy my ook regen de

Macedoniers forgvuldig maken. Ik hebnoit

gevrceit voor Entfmon, Pythea
3
Callimedon

of Pbiiipfiïï' Ik vrees ook voor defen

chiankt. Dit gefegt hebbende: nu, fegt .hy,

en Iteektgeen wreede handen aan my
;

ik (al

de Tempel niet ontheiligen. DëGod groe-

tende 5 fal ik van felver volgen. Ik dachtedat

hy fiilks doen ion
,

wanneer hy fijn hand cp

de mond Jeide : en dat hy anders niet en dede

dan de Goden te bidden.

A NT. Maar* wat dede hy ?

Arc. Dat hoorden wy met grootë moeite

iii: iê ü- masgt : dat hy al lange’ eenig

fenijn gereed hadde j
om door fijn dootae

vryheit te koopen. Hy was foo ras niet fain~

ten de dorpel van den Tempel getreden, ot

hy feide, n ederval lende , brengt dit doode li-

chaam na Antipater toe ,
maar Demoftheneï

lult gy niet brengen by &c. Hy fcheen op fijn

natuur te zwemmen, by die, welke in Mara-

thon geftorven zijn, vaarwel, feggende: ishy

opgevlogen. Defezijn einde dan , Heer Ko-

niog ! koom ik u boodfehappen.

Ant. Te weten , van Demojlhenes ,
oon-

winbaarheir, hoe machtigen doot.
;
tls voor-

fichtigheit , de vryheit in handen tc houden.

Hy is’er geweeft ,
woonende nu in de zalige

Eilanden , by de Helden
,

gelijk tnen fegt : of,

Eb 4 *7
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,

hy is in den Hemel opge vlogen
, en te* een

God gemaakt , om een disgenoot te zijn van
lupiter verlojjer . Het lichaam Tullen \vy wt-
der nz^ltfnnen fenden, omeenaanfienlyker
ornament des Vaderlants te wefen, als die inMarathon geftorven zijn.

LUCIANI MENIPPUS,
Ofte

NECYO MA N T I A.

Anders : Antwoordt uit de Hel.

Metfchijnt dat Ludanus in defi t'famen-

fêraak betoonenwil> dat het private le-

ven het aiderbefte is : V welk Tirefia

van Menippus in ’t oor gefegt wert.

Want alle rijkdommen
, eere 3 en glorie ,

zijn maar ydelheden : dit blijkt uit het

decreet y dat in de Helgefchiede.

Menippus, Phiionides.

Menippus,vv Beft gegroet Huis cn V«or-
fale. Hoe geern ften ik u. 3

wedervan den dooden opgeftaan zijnde.

Phiionides. Is dat Mentppus niet

,

dien
hont ? neen : het is ymant anders , ten zy ik

omtrent al die Menippi my bedrogen vinde.

Wat wil dat vreemde gewaad ? en knodie of

Leeuwen-
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liecuWn-huid? ik moeder evenwel censby
gaan. Weeft gegroet Menippe 5 waarlkomt

gy ons nu van daan ? ik heb u lang in de Stad

niet geilen.

Men. Ik koom weder uit dëhelfchefpe-

lonke der dooden , uit de poorte der duilter-

niilè, alwaar de helfche Goden waren.

Phii. Jemini > gy zijt feker buiten ons we-
ten geftorven, en zijt gy weder levendig ge-

worden >

Men. Neen: maar de 'hel had my levendig

|
ingeflokt.

Phii. Hoe waart gy foo nieusgierig om lb

;

een reife aan te vaarden ?

Men. De jonkheirendeftoutlgheic 3 dajir

efejonkheit vobvanis.

Phïi. Houd op mijn zalige Man teTrage-

di (polen , fpreekt liever enkele woorden
5
en

niet op veerfen. Wat kleed is dat? hoe qtiaamc

gy foo in de hel ? daarfe geenfins vermakelyk

j,
is.

Men. Een gewichtige fake heeft my'tor de

;

onderaardfe ichaduwen bewogen , om de
1 Graf- góden van dén Poëet Tirefia* te fpre-

I
ken.

Phi*i. Gy raaskalt: en foud anders by u

j

makkers foo met fingen> met Paamengeraap-
te veerfen.

Men. Verwondert u foo niet > want ik heb

daar by Euripides en Homerus verkeen > ik

weet felfs n-iét hoe ik aan foo veel veerfen

koom
, de maat der veerfen vloejen my van

fel ver uit de mond. Maar , feg my.cens > hoe
B b* 5 gaat
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,

gaat ha nu ai onder de menfchen ? wkt doet
men in die Stad ?

Phii. Daar is *er werelt niet nieuws, zy
doen als voorepr, zy roeven, zweeren v^L^ii

,

zy woekeren en verfamelen de w in ft en.

Men. ö Ellendige en ongelukkige men-
fchen 1 zy weten met wat van onfeiaken hier

onder beiloten is , hoe die rijke varen juden

,

en de Cerberus niet lullen ontvlieden.

Phii. Wat legt gy ? is'er wat nieuws hier

onder, over ons befloten ?

Men. Ja voorfekfr, ftcr veel ; maar ik

mach het niet feggen
,
en de verhorgemheden

bekent maken, op dat niemant ons by R&da-
manthus van godloosheit befchuldigt

.

Phii. ÏZ'm Menlppe : wilt gy dat een vrient

niet mede deelen. Gy zoud het by een Pil-

zwijgend perfoon leggen , en by een die ach-

terdenken heeft.

Men. Gy gebied my een harde faak , die

geenflns veilig is: om uwentwille fal ik het

evenwel beflnan. Daar is dan befloten , dat

die rijke Vrekkaarts het verbórgene goud (al-

len bewaren, gelijk een Dana'è.

Phii. Scgt niet eerft 6 zalige Man ! \ geen

befloten is , voor en aleer gy verhaalt hebt

,

'egeenikgeern van u weten wilde: waarom

gy daar neder geklommen zyt , wie u daar

ook gebracht heeft, cn vervolgens , wat gy
daargèflen en gehoon hebr. 'ris .waarfchij*

nelyk ,dewyl gy opmerkend zijr * dat gy alles

doorkeken hebt
, \ geen waardig was te fien.

Min. Ik snoet u dan hier ingehoorfamen.

* Wan:,
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\

Want, wat Talmen doen? avereen Vrient is

die het verfoekt ? ecrft moet ik ü dan hooren *

I

waarom ik daar heen gegaan ben. Doe ik

I

noch een Jongen was , hoorde ik dat Home -

rus en Hefiodus van de oproeren en Oorlogen
Tongen, met alleen van de halve Goden, maar
ook de overfpelen van de Goden felfs, gewelc*

I

rooverien
,

proceflen , uirdrijvinge van Ou*
ders

,
ook Bruiloften van Broeders en Sn üers

;

I

dit alles behaagde my Teer, foo dat ik niet wei-
1 nig daar toe aangeprikkelt wierdc. Als ik nu
mannelijk begon te werden,foo hoorde ik dac

de wetten tegen de Poëten ftrijdigzijmte we-
ten, dat men geen overfpel foudedoen, noch
roeven mocht. Hier begon ik te twijfFelen ,

|
niet wetende waar na toe ik my wenden Tón-

de. Want ik had nooit gedacht dat dc Goden
hoereerden, oproer tegen elkander aanrech-

teden, als alleen dat het was onvytsgoer|? ïk

had ook de gedachten niet dat de Wet*gevers
hier fouden tegen aangaan, ten zy fy meinden

danreenige vrucht mede uit te rechten. De-
wijl ik dan nu in t wijffel was, fo vond ikgöet

|

na de Philofophen te gaan, en myn fel ven aen

haar overtegeven ,
dat fy my fouden gebrui-

ken, daar zy toe wilden, om my een fèkére cn
enkele weg des levens te toonén. Dit dan by
mijn Telven overleggende, fo koom ik by haas

|

Teer onbedacht , en dat van de rook , gelijk

menTegt, in de vlam. IkbeTpeurde, alsik

daar was, dat by haar noch een groote onvvc-

! tentheif is, dat alles noch fondereenige Teker-

heit bepaal: wiert, my dacht dat de onweten-
Bb 6 de
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ihldinteri, daar noch een goed leven by had-
den. d’£en feide

, dat ik my moeit op de
we! kiften uitleggenen daar mijngantfche Ie-
yen.toe gewennen: dat daar het hoogfte ge-
kk in gelegen was. Een ander wederom ,
leüle. dauk moefte werken, arbeiden, en het
Isehaam dwingen door waken en onfinnelijk
leven, lijdende geduurig alle (maat,en repete-
rende dc vermaarde veerfen van fJefiodat
wegens de deugden , ook dat men zweecen
moetij loopende als een fteile berg geduurig
op en neer. Een derde zegt, dat ik het gek kal
haten

,
en de befictinge weinig fal achten.

Jben vierde wil , dat de rijkdommen goct zyn.
Wat fal ik. van de werek (eggen? alwaar ik
fchetfen a onlichamelijke felfihndigeden, oor-
«deeien, ydeiheit , en meer t’zamcnftrijdende
woorden hoorde. En dathetabfurdfte van
stkea was, als ymant yts

;

tegen ftrydigfeide, fo
witi.^eri ander daar tegenftrijdige reden te-
gen ft gebruiken : zoo dat men, die de warm-
te orde koude, van een oorfaak afkomftig
leiden te zijn, niet tegenspreken konde. Maar
dewjj! ik klaarlijk begreep, dat de koude cn
hitte geen cene (aak was , foo gebeurden hec
my, gelijk met de flapers, dat ik (om wijls eens
.met het f^ooft knikte , en Gok welecns ont-
Jcnikte. ft Geen ik niet behoorlijk by haar
vond j was, dat haar.Ieven met haar woorden
/liet o vereen quamen. Welke feiden, dat men
hetgeltmoefte verfmaden, die waren daar al-

dergratigft na, twittende om de woeker, lee- ;

rende om g$It , dociele alle dingen om win ft.

Dewelke:k
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Divvcike glorie met woorden verachtende-,
die fielden haar heels leven aan om glorie
Zy waren meert alle

welluft 3 maar wat zy
klapten zy niet.

even heftig • tegen de
in’theioaelyk deden.

Zanuijds troofle ik my een weinig
, Jat ik

tnet foo vee! wijfe en vermaarde M urnen on»
ge teert was , en noch verre van de waarheit
b*n

-
,

s Nacots niet flapends , en defa dinc-en
overdenkende, fchoot my in den dn, dat ik na
J2.tbjtlomcn.ro ii reifen.om vmant van de difci-
pelen, en Succeflèur v m ZórMfttr te fpreken.W ant ik hoorde dat fy de poorten van de Hel
met eemge gefangen en verborgentheden
konden openen , om dat zv daar ymant veilig
konden inen.ujt brengen. Zoo dachtmy al-
dergeraadfaam ft te zijn

, daar met yman t een
contract temaken

, om my in de He! te bren-
gen , opdacikrirtjSW van Beotlen mochte
fpreaen

, om van hem te leeren
, ( want by is

een waarfegger en wijs Man geweeft) welk

v
£lic

;

u' » d,e de wij (te meeft uitko-
ien. Zoo nep ik hier terftont van daan, en gaf
rny rnet er haaft regelrecht na BabylonL.
Dasr Komende , logeerde ik by een verftandi-

füi
Cna

\

d^'

,

die wonderlijk in konfi was

,

gojs van hair-lokken, en aanfienlijk
, met een

n 1

lrt: Z|/’n
?
3Jmms MMrobartar.ei.

Ik kon liem.nanwlijks.met lang bidden . 200
m
l

V
T; “n ‘g Se!t °P de weg

wilde brengen. Eindelijk nam hymy , be-
ginnendeeerft negen en twintig dagen metoe maavhy wafte fich aan de rivierc Euphr*.

S ó 7 tet'.
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te s ,

;

s ochtens vroeg bracht hy my ooftwaarts

na de Son , en mompelde een lange reden in

lach felven,die ik niet wel verdaan kon.Want
(gelijk de beufefachtige roepers in de kamp-
rechten) hy fprak foo yts vloejendsen onfe-

kers
, het fchécri dat hy eenige duivelen aan-

riep. Na defe rooveringc fpoog hy my dry

maals in het aanhebt , doe hiel hy weder op 3

lijn oogen op niemant flaande. Onfe fpijfe

waren Ekels, en onfe drank was Melk, meede
en water uit Choafpus. Ons bed was op het

groene kruid onder den blaauwen hemel. Na
dat wy fuiken dieet lang genoeg gehouden
hadden, zoo bracht hy my des nachts by de ri-

vicre Tigris, alwaar hy hg wade en fuiverde

,

hy wijde en heiligde hg ook met fakkels, Scil*

U , en andere dingen meer : en mompelde
wederom eenig toov€rfang,daar na betoover-

de hy my t’eenemaal , om van de fpoken niet

befchadigt te werden , hy brengt my weder
t’hiiis, gelijk als ik was , om en weer doende.

Het overige van de nadit brachten wy met

varen door.Hy dedefelfseen tooverkleed aan,

’t welk byna een Ateders kleed fcheen: en hy

vcmcierdemy met die dingen , als gy het , te

'weten, met een Knodfe, Leeuwen-huid , en

Liere. Hy gebood my, fooder ymant vraagde

na mijn naam , dat ik mijn felfs geen Atenip

•

pus, maar Hercules, Orpbeur, of Ulfjft’.s foude

noemen.
Phii. Hoe foo Atenlppe) ik verda de oor-

faak defes habycs en naams niet.

Men. Dat is genoegfaam te verflaan, en

gcenhns
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gcenfins verbórgen. Want die eertijds me
ons levendig ter hellen gingen, hy meinde dat
zoo hy my daar hy vergeleek, dat ik óeè feiig -

ter de wacht van yEaeus^oude bedriegen
, .en

daar vry en vrank foudó dóór gaan , of^veet
trenrfpelig habijt eetder foude doorgëf^n
werden. Den dig ondertudchen begon te

komen, dat wy aan de rivier quamcn , bv een
opgang. Wantzy had dekhuit en heilighe-
den mede,en meer andere dingen, die tot defe
verborgenheden noodig waren, laten gerc ed
maken, \ Gene nu vaerdig gemaakt was,
droegen wy, en gaan droevig, met tranen op
de wangen . Wy waren foo een weinig in de
rivier : daar na quamen wy in een bofch , en
aan feker moeras, uit welke de Eupbrates ver-
dwijnt. Dit doorgerei ft zijnde, quamenwy
op een woede plaats* die bosachtig en duidc r

wvas: in welke wy neergingen {Mishrobaryt^
nes ging voor) en een put groeven, aldaar
keelden wy de Schapen , en befpreide de pist

met bloed. De fen Tovenaar hadondertuf-
fcheneen brandende fakkel in de hand , hy
riep met luider demme,al de Duivels te hoop,
de P&nm, Erinnyen.de nacht Hecaie, en de
hoogverhevene P roferpina : ook riep hy ver-

i/cheide woorden van veel aaneenhangende

I

begrijp-woorden, die men niet verdaan en
konde. Doe begon alles re ddderen en tc be-
ven, en de aarde fpleet fich open , ook begon
men liet geblaf van Cerberus te hooren y dit

!was het een bedroefde en treurige frak
; de

Konmgvan de duiden uilen was beanglfigt



592- Luciani Menippus,

inde ondc.rfte hel. Doe fagmen deonder-
nardfche meir Pyrephlegttonj en het Konink-
rijk van Vluto.

^ Door defe fpleet heen gaande * bevonden

ye'dii-11 ti&damanthus uir vreefe van fijn felven

lo^/nahaifdooCé Cerberus begon in M eerit

te blaffen „en fchuddende fich eens j- maar als

ik nieter haaft begon op de bas te fpclen, zoo
yielhy terflontin flaap. Daar na als wy by

het Meir quamen , zoo was het byna niet

gcoorlofc daar over te komen* Want het

Scheepjen was geladen r en vokgchuil. Het
waren alle gequctffen die daar voeren* d’eene

fijn voet, en d'ander fijn hooft, een derde had
defe ofgeenc lid verfluit : liet leek my toe dat

zy uit den oorlog quamen. Maar dien goeden
Charon, als hynvyn Leeuwen-huid fag , fbo

nam hy my in, meinende dat ik Hercules

was, en voerde my gewillig over. Als wy uit

het Schuitjen traden , toonde hy ons de weg.

Maar dewijl wy indeduiflernifien waren, fo

ging Afeihrebar'zancs voor uit , ik hiel hem
geduurig by de rugge va ff , tor dat wy in een

zeergroot velt quamen y darmee _/ffphodelus

beplant was , alwaar de ruifTchende fchadu-

wen der dooden ons volgden.

Wat verder komende
,
quamen wy byde

Richter- fioci van fat op een hoog-

verhevene throon , en deJlraffen f
pymg&rs ,

qxade geeften, en rafernlen honden by hem.
Aan dender zy de flondender leer veel op or-

der, alle aan een lange touw gebonden. Mnv
fakie dat het Overfpeeldersj Hoerc* waarden *

Hocre-
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Hoerenjagers, Dootflagers, Pluirnflrykers
3

Pannelekkers, en meer diergelyke, die in baar

leven niet veel goets gedaan hadden , w aren»

De rijke en wockenaars quamen alleen ;
ook

dc bleeke, dikbuiken, podagriften, die elk aan

een balk gebonden waren , daar noch twee

talenten yfers op leide. Wy Ronden daar Too

by, alles hoorenJe.-, en Tiende. Zy wier-

den van fommige nieuwe en wonderlyke

Advocaten befchuidigt.

Phil. Wie zyn die doch? laat u dat niet

l

verdrieten te Teggen.

Men. Hebt gy die fchaduwen wel gefien ?

die als zy van de Soa komen, eenige lichamen

gelijken ?

Phii, Ja.

Men. Dde befchuldigen ons als wy ge-

fïorvenzyn, fy getuigen enargueren, wegen
de Tonden, die wy in’t leven gedaan hebben.

Sommige hier van zijn Teer geloofwaardig ,

wantzyaltijdby ons verkeeren , en wijken

nooit van onfe lichamen. Minos
,
wanneer

hyfefeer neerüeUjk onderTocht ha ideJolend

liyfe inde vergaderinge der godloofcn, om
daar waardige i'lraffe telyden voor haar Ton-

den, Hy ontfteekt Teer tegen defe. welke, in

haar leven rijk waren , en na groote macht

Ronden , ook wilden aangebeden zijn : wel-

kers hovaerdie in korten vergaan fou ver-

vloekende de hoogmoedigheit , niet geden-

kende dat zy fterffelijke rnenfehen zijnde ,

ook fterfFelyke goederen ontfang.cn hadden®

Daar Ronden zy doe, berooft zynde van al
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die koltelijkheden
, als rijkdom

,
afkomfte

,

bedieningen, bloot
; fiende neder waarrs , die

overdenkende als een droom: door her hen
wicrd ik daar zeer vermaakr. Zoo ik ymant
kende, die fprak ik aan, hem lachjes in her oor
Imiterende, hoe hy in fijn leven gewee 11 was,
hoe hoovaerdig en opgeblafen hy fich hief,
wan neerde r's ochtcns vroeg lbo veel aan fijn

deur faren , die hem in
?
t voorhius verwachte-

den, tegen dathy uitging, ondertuftehen van
de Haven gefiagen

, en voor deur geftooten
wierden : hy dan Haat naauwlyks op

, zijnde
met Purper, Goud, en verfchciite koiéurcn
gekleed , meint dan van haar lieden geluk en
heil gewend te werden

, wanneer hy fijn

bord of rechterhandt laat kuiten. Zy dat
hoorende, nemen het qualyk. Ailnos oor-

Ja ~ n „ A 7 7_ n.'.a-.C* 3
UtVHICUUK )'15 ll!l YYtfllt xs iirrtjrjtiTj uc'

Tyran van Shllien
, dicvanDion, van veele

wreede hoofd- liralfen was bëfchuIJigt, en
met een deftig gctuigenifte van de Stoiïè

Scifle, maar sïr
i
flippus van Cy renen daarby

komende
,

(die van de helfche Goden veel

gcé.Tt wert , en wiens aurhoritcit vry veel

vermach) zoo washy halfaan een Monlter
vall gebonden

, doch om fijnent wille raakte
vry, leggende: dat hy fommige van de Geleer-
de met geit pleeg tc onderhouden.

Van de Richter- flocl gaande
,
quamen wy

by de plaats daar men firaft , daar voorwaar
feer veel deerlijke en jammerlijke dingen ge-
hoort en gefien werden. Want zoo ras als

men de flagen van de fwe.epcn hoort , begint

het
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| het gehuil en gekerm van de menfthen ,
wel-

ke daar in lier vuur leggen branden ,
ook de

llaJvrs, Pyn -banken, en Kettingen: danloo

(l icht Ckirnera, en Cerberus verfcheurt, zy

werden alle gepijnigr,de Gevangene, Konin-

gen , Gouverneurs 5 Arme, Bedebacs, Rnke:

enrdan hebben zy eerfl berouw van fonden*

Wy zagen daar ook eenige ,
die onlangs gc<*

florven waren : dele fchaamden fich , en

bergden haar felven voor ons,om van ons nie^

gefien te werden : en (o fy ons eens aanfagerb

dat gefchiede fecr gedienftig en vriendelyk»

Hoeveel graviteit en opgeblafentheit ,
meint

gy dat die in haar leven wel gehad hebbend

maar de armen wierde de helft van hare Ton-

den vergeven
,

als zy wat uitgeruft hadden *

wierdenzy al weder ter ftraffe geleid. Ik fag

daar ook 't geen men voor een raoei vernanir*

te weten , Jxion> Sifypbus 3 en dicnTantalus

uit Phrj/gien,d\Q het fo zwaar haddejook dien

aardfehen Tityus\ lieve doch, wat een kacrel?

hy bedekte, als hy neder[ei wei een geheel

velt alleen. Vandaar quamen wy in het velt

Jchertifium genoemr^alwaar dehaWe Goden

en Helden waren: en noch eenige andere

benden van dooden , alle in verichesde Com-
pagnien, en Volkeren verdeelt ;

and re waren

eenige oude en verdorve, en, gelijk Homerus

fegt, verdwenen* andere waren Jongelingen,

die noch onbefchadigt waren, en da: om haar

kon ft van bouwen, ^Egyptenaar*. Het was

evenwel a! befwaarlyk een yder ce onderken-

nen: wantzy waren malkander feer gelijk

,

dewijl
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,

dewijl zy maat bloote beenea hadden, doch
als wy re lang aanfagen

, waren zy noch ken -
~mr* w ant de Hechte cn geringe faten al dichtop malkander, hebbendenietsvan haar voori-
ge gedaante behouden. Het was vervaar]yk

,^„
b
f

I ‘deren
J

aan K fien , fy ftgen door de
holligheden

, daar de oogen geftaan hadden

,

en bukten met haar tanden. Ik twijffeldefe-

r
X °

j
Tbtrfitat van dien fchoonenJSflreut

lou onderfcheiden, ofden Bedelaar /rus, den
•Koning der Pbearen

, of Pyrrhiasdc Kok van
!fgammnon: wantzy waren malkander ge-
, 1

,

’ ooaev een flipje van haar voorigeformc
behouücn te hebben

, het waren onbekende
beenderen

, en daar quaat te onderfcheiden
wancdaar was geen opfchrifc of reiken aan.

t

j

iende, docht my dat het men Tchen leven.
Ungspompg vo!x.oe!i}k vva5 , over welke

de fortuine gouverneert en gebied
,

gevende
aan een yderverfcheide föorcVan kieeden. De
een vereert de fortuine metKoninfeJyke or-
namenten

, zettende op lijn. hooft een Ko-
BinKiijKe hoed

, en hoofc-cierfelen
, daar by

doende een Ivf garde.. d’Ander geeft hy een
lijarachng kleed. Defe maakt hy fchoon van
gedaante,geene wederom leelyken be’agche-
lj

L L?
am het SefichtdicntaIderIei fortuinen

te hebben. Zommigen haar habijt wcrc.wel
in midden derpompe verandert

, want een
Crefus laat hy \ye! tot een (laafwerden : hy
o wingt Aieandrius we!

, onder de Slaven te
Joopen

, en maakt Polycratm weder tot een
yran : hy laat die k

J

eedinge ook zoo wel een
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tijd lang gebruiken. Als dan de tijd van de
pdmpe verhy is, zoo geeft yder fijn habijt we-
der, dan zo is hy weder blood en naakt* a!$ hy
tevoren was, niets van fijn nagebuurver-
fchelende, fommige zyn ook zoo dwaas, dat,
als de fortuin haar habijt wederom bcgcert,zo
werden zy daar over verfloort en vergramt,
als of zy van haar eigen goederen ontrooft
wierden. Ik geloofdatgy deTreurfpeelders
dikmads wei op de Toonden gefien hebt,
welke (na dat de fabel vereifi) zijn dan eer

3

Creontes, Prititni wrfgAYtMtnwoits : ook* foo
het geluk dient, hebben fy de eene ommefien
eens de gedaante van Cecrops of van Erech-

theus) een weinig daar na,als het de Poëet ge-
bied., worden zy een Slaaf. Als de fabel dan
ibyria afgefpeelt is,en die vergulde kleed-en uit-

trekt , fijn perfoon verandert
, en die hooge

fchoenen aflegt , is hy een arme kalis 5 en niet
mt&ï ^gamemnon u\x^€treus gebooren, of
Crzon de Soon vanMenerzus

5 maar hy were
'^olus de Soon van C\nrhUnsy van SPtnien ge-
boortig ofS&tyrus <&c. Alfoo was het met
de menfehelijke faken, gelijk als ik doe fag.

Thil. Maar fegtmy doch eens , Menippe y

die fivlke toftejyfee Graf lieden en Tomben
hebben, Columen, Beelden, Opfchrifcen &c.
^Ljn die onder de fchaduwen nier wat in beter
fcftimeale het gemeene gepeupel l

Men. Gy(por, dunkt my. Want foo gy
Maufolm gefien had, (ik mein die uit Carhny
iWelke door fijn pyramide vermaart is,) ik fou
l'wel derven wedden , dat gy u foud te barften

gelagchen
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gelagchen hebben : zoo lei hy daar als een liet

ineen gering hol gellooten, ergens onder ee-

nige andere dooden. Dat gemak heeft hy uit

fijn monument* dat hy door de groote zwaar-
te meer moeite heeft, om daaronder van daan
te komen. Want als JEacus een yder fijn

plaats befcheid
* (die niet veel grootcr is dan

een voet) zo j is hy genootfaakt daar te leg-

gen, enfichfelven indie plaatfe te voegen.

Gy fond harder gctagchen hebben mein ik

,

Wanneer gy onfe Koningen en Droflaarts by

baarbad fien bedelen ;
ofzy verkochten ge-

foutefpijfe; ofzy leerden , zoo de noot teveel

aan de man ging. liet A. B. C zy werden daar

fèergroote fmaat aangedaan
,
enmetvuilhn

in het aanfichtge(]agen3gelijk ofzy de gering-

fle Slaven van de werelt waren. Ziende al-

daar Philipfut van Macedonien , zoo kon ik

my voorwaar niet onthouden. Hy wierde

my daar in een klein hoekjen getoont , alwaar

hy owde Schoenen om geit vermaakte: daar

waren noch vcrfcheide andere die overal op

de drywegen bedelden , te weten , Xtrxts

,

Daritis, 'Polpcratus&c.

Pmr. Hemel, watje fegt , ’t is qualijk voor

fulke Koningen gelooflijk. Wat doet Soera-

tesofDiogenesïen de andere wijsgieren >

Men. SoCrates die verkeert daar ook , en

berifpt/èalle, daarisook PaUmedes, VliJJes ,

JVeftor, cn meer andere van de geftorvene

klappers. Hare beenen ontfteken en zwellen

noch van het ingedronkenc vergift. Dien def-

tigen Diogenes is een gebuur van Sttrdanapa-
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hts, den Syriër
, van Midto uit Phrjglen

3 en
meer andere, uit dien rijken hoop , ais hy defe

hoort hu ilen en fchreijen 3hare voorige fortui-

ne herdenkende,zoo lacht hy en vermaakt%
met haar, achterover fingthy meeften
met een rouwe en onvermakelijke femme
haar gehuil verduifterende,zoo datzv dat Teer

euvel nemen, kennende Diogenesmet langer
verdragen, delibereren zyom van plaats te

veranderen.

Phii. Ditisgenoeg: wat isnu dat beOuit

dat gy in
?
z begin wilde feggen, aangaande de

•rijke?

Men. Gy fcgtwel , ik weet niet hoe my
dat weder uit de fin gefchotenis. Doe ik daar

was , liet de Magiftraateen vergaderinge leg-

gen,om te beraadflagen ’tgeen tot hetgemee-
nc befte diende. Ik fag dat'er veele byeen lie-

pen , en voegde my ook by den hoop ; ik was
doe ook een van'c getal die in de vergaderinge
waren. Daar wierden noch meerandere din-

gen verhandelt; eindelijk van de rijke: welke,
veele Tonden te berde gebracht wierden, ais

Ichelmericn, wreedheden, hovaerdigheit,

grootsheit, onrecht &c. Ymant van de Verga-
deringe opftaande, las het Decreet in volgen-
de termen.

Met Decreet.

Om dat de rijke 3 fegthy, veele dingen m
haar leven uitrichten, met rooven, gewelt,en
de Arme verdrukken : zoo heeft het den Raad
en het Volk goet gedacht, dat , wanneer zy

geftor-
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gertorven zijn
,

hare lichamen naart andere

l'chcimen Tuilen gertraft werden , en hare zie-

len wederom na Ac aarde opwaarts gaan,

en in een Ezel veranderen ,
tor dat zy ia

die rtaat wel vijf maal twintig duifent Jaren

doorgebracht hebben, op dat zy E(c\s uit Elels

mogen geboren cn herboren werden: om
larten tedragen ,

en van de arme gebruikt te

%yerden: dan faihet haar eerrt geoorloft zijn ,

uit dat Ie ven te Tcheiden. Dit vonnis Tprak

Hooft fcheel uit
,

zijnde van Doods geraamte

geboortig, uit Dooden Unt

y

van
?

c geflacht

des Dood-poels.

Dit decreet dm uitgefproken zijnde^ Too

ftemden dat de Overrtetoe , het Volk klapte

in de handen,Br'mo diebremde toe , en Cer-

berus die blafte. AlToo wierde dat voor goeje

gekeutten authentijk. Dit is dan ’t geene in

de vergaderinge gedaan wierde. Doe (prak ik

Tirefm aan,daar ik om gekomen was: cn hem
de Taak vervolgens vertelt hebbende, bad ik

hem dat hy my wi!dedeggen,watdat het berte

foort van leven was. Hy grijndeneens, hy is

een out Mannerjen , blint , bleek , met een

kleine Hem ;
lieve Soon, fcgthy, deoorfaak

van uwe twijffelinge is van de wijs-geeren

voortgeTnrcten 3welLe vanelkandenn gevoe-

len Teer veel verTchelen , alhoewel het niet

geoorloft is , dat tegen u te feggen : want

ï{hQdamanthus heeft het verboden. Geenfins,

mijn Ge vadertje, Tei.de ik, maar fegt my bid ik

,

verfmaat my doch niet , die in het leven noch

veel blinder zy als gy. Doeleide hy my op

een
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een eenigc plaats van de andere af,my in *c oor

lui (lerende: het befte leven is, feidehy* van

die niet veel en weten,» het is het voorfichtig^

I

fte, daarom laat die ydele hoogheit varen, on-
derfoekt het begin noch het einde niet

, fpuwt

die bedriegelijke fluit-rcdenen uit , en rekent

dat al de andere dingen maar beufelingen zijn;

volgt dat ugantfche leven lang na, datgymet;

het tegenwoordige te vredenzijt, weeft niet

nieuwsgierig, noch bekommert , leeft vrolyk

I

en iagchende. Dit gefegt hebbende, ging hy
weder in het Afphodelen velt. Wel leid ik»

(want het begon avonc te werden) tegen Mi-
ihrohaYZ^ams , willen wy weder nahetleven

gaan, waar wachten wy na? weeft goers

moets , feidc hy , want ik fal u een korte en
makkclyke weg toornen. Doe bracht hy wy
op een plaats die noch duifterder was ; en
toonde met de hand een donkerachtig , dun 3

en als door een fpleet invloejende licht : di*

is, fegthy, de Tempel van Trophonius } en
ginder gaat men uit Beotitn na de helle neder:

klimt hier op, endanfultgyterftontin -Grh*
l\znUnt zijn. Ik was over die reden blyde,

groetende den Toovcnaar , en kroop feer

moeyelijk door de enge mond van het hol

,

en <juam , ik weet niet hoe, in Lehadkn*

LUCUKI
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LUCI ANI CHARON,
Ofte

BESIENDER S.

Charon voor een dag verlofhebbende^ voert

uit de helle gelaten , en Mercurius hem

te gemoet komende > toont hem van om
hooge , al defitte raatjlagen en daden die

de menfchen uitrechten.

Mercurius , Charon, Croe-
sus en Soion.

Mercurius.w At fegt gy, Charon > of

waarom zytgy hier in ’c ligt

gekomen, u Schuitje verlatende, dewijl gy
niet gewoon zijt, umee menfchelyke dingen

tebemoejen.

Charon. Ik was begeerig tellen, Mer~
cuur > hoe het hiet in het leven al toeging, en

wat de menfchen al doen ; van wat goederen

zy ontbloot zyn , daarom fy geduurig by ons

huilen cn krijten. Want daar wert niemant

fondertranen heen gevoerr. Ik hebbe van

Dis, na het voorbed t van dien TheJJdlifen

jongeling voor een dagje verlof gekregen,

om van mijn Schuitjcn te mogen zyn,en daar-

om ben ik hier gekomen : ik kom u ter rech-

ter tijd te gemoet ,
dunkt my. Dewijl ik een

% roemdcling bea , foo zal ik u, hoop ik , niet

moejelyk
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,

moejelyk vallen, dat gy wat niet my wandelt 3

en overal henen leid
,
dewy! gy alles weet, en

u bekent zy.

Merc. Ik heb nu geen tyd Schipper. Want
ik moet foo henen gaan, om ’t geen my Itipi -

tsYy wegen de welitand der menfchen , belaft

heeft, uit te voeren. Hy wert feer ras toornig

,

daarom vrees ik, foo ik een weinig toef, dat ik

wei van uwen rang foude werden om in de

du.itterniflên te wqoncn : of hy fou my by een

arm of been nemen , en fmyren my van bo-

ven neer uit den hemel, gelyk hy onlangs

Vulcanus dede : om , foo wanneer ik het

fchenkcrs ampc bediende, met myn kreupel

gaan, zou belagchen werden.

Char. Wilt gymy dan rm niet eensaan-

fien,laat gy my dan fo op de aarde alleen fwcr.

ven , die u voornaam vrient ben , en makker
in het varen ? en die van ons Republyk ten ge-

deelte voor Ambafladeur ageert?gy behoorde

nu , Maj& Soon , te herdenken , dat ik u noit

aan de pomp gefet heb ,
noch geboden om te

roeyen : maar gy die fierk van lyfen leden zyr,

laacht in het Schuitjea, foo lang alsgy bent, al

flapende en (horkende : en fooder ymant van
de fchadnwen wat klapachtig valt , zoo praat

gy daar geduurig mede onder het varen : maar
ik die een out Man ben , roeje alleen met twee
riemen. Derhalven bidde ik ti by onfe Vader,

o aiderlieffte Mercurius ! datgy my niet en

verlaat: maar dat ik wat nieuws gefïen heb-

bende, mach wederom keeren , toont my
wa^er in het leven al tc doen is. Dat , by al-

C e i dien
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dien gy my nu laat ftaan 3 zoo Tal tuflehen my
en den blinde weinig onderfcheit zyn. "Want
gelijk zy al ilibberig in den donker ftruikelen j
alfoo (al ik ook in het licht bedrogen werden.
Ei lieve Cylleme

3 \aac ik uwe gunlie doch altyd
gedachtig zyn.

Merc. Ik fal voorwaar daarom geftagen
werden; dat ik u dit alles toon, ’c fal my, weet
ik wel zonder builen niet afloopen: ik zal u
nochtans hier in gehoorfamen. AVat fal ik

doen > wanneer een goed vrient fulx op my
veifoekt? vooreerft feg ik u 3 Schipper , dat het
buiten u gillen fal gaan , om alle dingen te ge-
lijk , en van (tukje tot beetje te beden : want
dan moed gy daar wel heele jaren toe te ke-
ften leggen. Ten anderen . heb ik tevreefen *

dat lupiter my als een overlooper mocht ver-
ft ootcn,cn u fal het beletteiijdar gy de dooden
niet fulc overvoeren. Het fafook het Rijk
van Plnio fchadelyk zijn, wanneer gy foo lan-

ge toeft om Ichaduwen over te voeren : ten
Jeften fal ook JEacus qualyk te vreden zyn 3dat
hy foo weinig veergeltontfangt

, en dat hy in
foo lange tijd niet eenduit inkomften gehad
heeft. Nu dienen wy wel eens te denken waar
men aldcrbeft de principaalfte ftukken mocht
komen te den.

Char. Ik laat het op u ftaan, Mercuur
j

wantik ben hier heel vreemt.

Merc. Otn kortte zijn 5 wy hebben een
hoogeplaatfe van nooden3om alles tc konnen
befidegelen. Dathctugeoorloft was inden
hemel te klimmen , dan hoefden wy geen art -

der
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I
der plaats te Toeken , maar wijl gy altijd met de

s doodefchinimenomgaat/oois het u niet toe-

gelaten het Paleis van lupiterxc betreden; ft is

dan tijd een hoogen berg op te (peuren.

Chm\* Weet gy wel Mzrcuur wat ik tot u

;

lieden onder het varen gewoon ben te feggen?

|

wanneer de ftorm- winden hjdelings in het

:

zeii vallen
,

en de baren beginnen te hellen :

dan gebied gy lieden
* door onervarentheie r

I

het zeil in te halen
, of de vloct een weinig

met de loop van de wint op te volgen.

Dan feg ik, weeft maar geruft : ik moet weten
1 wat'er te doen ftaat. Dit dan moet gy navol-

len , want gy zijreegenwoordig Stuurman 3

doet wat u welgeval t: ik Tal als een die gevoert

wercj-ftil fttten
3 u in alles gehoorfameude.

j

Msrc. Gyfegtwel, Charon. Ik weet ook
beft wat’er te doen ftaar, Ik Tal een bcquame
klip opfoeken

; foude Caucafus wel bequaam
zyn, of den Parnajfus, of foude Olympus wel
beide overtreffen? den Olympus'dunkt my dat

wel alderbeft (oude zy n : maar 11we arbeid en
;gehoor(aamheid is hier in van noden.

Char. Gy moet dat gebieden Aiercuur,

Ik fal u na mijn krachten en vermogen ge-
jhoor(amen.

Merg. Den Poëet Homerus feg

t

3 dat wel
eertijds de kinderen van^loes 9 met haar bei-

den, noch jongens zijnde
s
bedooten hadden

pen berg Ojfit met fijti wortelen uit te rukken*

en op den Olympus tefetten ? en daar noch
boven op den Pelion : achtende dat fulks ge»

jnoeg was om den hemel te beklimmen. Doch
C c 3 defe
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defe Jongelingen , dewijl zy godloos waren

,

hebben 5 om haar Hout be liaan Itaaffe gele-

den. Maar dewijl wy fulx niet cn doen tot

eenige kleinachcinge der Goden , waarom
fouden wy dat felve niet derven doen * d’eenc

berg op de andere hoopende , om des te beter

te konnen fien ?

Char, Zynwy mee ons beiden mans ge-

noeg Alerumr , om Petion of Ojja uit te ruk-

ken ?

Merc. Waarom niet, Clnronï oordeelt

gy ofife krachten minder als van die twee kin-

ders? voornamentlykjdaar wy Goden zijn.

Char. Geenfins: maar de faak fchijar yts

ongeloofeüjks in fich te begrijpen.

Merc. Niet ten onrechten: gyzijt een

Boeiden ter werekniet in de Poefie afgericht.

Maar dien defngen Homerus heeft ons met

twee veerfen de weg in den hemel gebaart, fo

Jicht verfet hy de bergen. Ook verwonder ik

my dat u fulx vreemt fchi;nt 3 daar gy filets

wel kent , die den hemel op fijn fchouders

draagt. Gy hebt miflehien van mijn Broeder

Hercules vvelgehoort, hoe hy in het officie

van sftltó trede, en die lalt foo lange droeg ,

tot hy uitgeruli: hadde ?

Ch* Ik hoor dat Wel , maar of het waar is,

dat laat ik u en de Poccen af kakelen.

Merc. Het zyn waarachtige dingen Ctht*

ron
, waarom fouden fulke wijle Mannen lie-

gen ? daarom , om een goet begin te maken ,

laat ons uitrukken: gelyk het veers , en den

Archirekt Homerus ons vaorfdirijfc : en dan

boven
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boven Ojfa den Petton ,
die zwaar van boa-

men is. Zietgy nu wel hoe wy dat fonder

moeiten op fijn Poërifch uirgewerkt hebben ?

! laat ensdan opklimmen, en hen o( dit genoeg

|
van hoogte is ,

ofdat wyder noch meer fulien

opftapelcn. Jemini ,
wat is dat ? wy fijn hier

nodi aan de voet van den hemel ,
daar de Son

i
opgaat , kan nauwlyx lonien en Lyd:engdkn

werden. Men kan Jtallen noch Swlien van

het Wetten niet meer fien: aan k Noorden

fiet men alleen die plaatfen aan den Jjler gele-

gen. Ginder is Cretct ,
en dat kan men noch

niet al tepefed fienj daarom, loo het u belieft,

laat ons JEia daar boven op feiten : en ten

I

laattten PArnajJusberg.

Char. Laat ons foo doen; maar, fiet toe

dat wy het werk niet al te dun maken , en

I

by gevolg breek(aam , want dan. Jouden wy

ïBêefdefèfi hoop van boven neder vaüeft , ï&ó

datdefe fJomerife bouwery ons al wat bitter

foude opbreken, want wy fouden dc heffenen

invallen, wanneer wy van boven neder ttorte-

den,

Merc. Weett wel te vreden, Charon 3 alles

fal welwefen. Verfetgy Oeta maar , en rok

daar den Parnaffus by: nu fal ik weder op-

|
klimmen, klsgoer, ik kan nu alles wel be-

fpiegelen, klimt nu maar by my

.

Char. Geeft my de hand Mercuur ,
dit is

voorwaar geen klein heuveltje » daar gymy

doet opklimmen.

Merc. Zoo gy nu wilt fièn Chayon ,
foo

moet gy w.u periculeus (taan ,
want alles kan

C c 4 fo©



6oS Luciani Cbaron-

foo buiten gevaar niet gefien werden. Leunt
op myn rechterhand , en klimt al fachjes op
fee u voeten niet daar het fiibberig is $ *t « nu
goet dat gv opgeklommen zyt. Dewijl dan
den Parnajfiis twee uitfteekfels heeft , fo gaat

gy op d’eene, ik zal op deandere gaan. Drait
nu ii oogenroncorn, en befpeculeert alles.

Char. Ik fiedc wijde aarde, en een groot
Meir dat rontom de aarde vloeit. Ook Bergen
en Rivieren die wijder zijn alsOocytes znPbt'e^

gtton. Daar by noch kleine mensjes, en ook
bareneden.

Merc. Dat hjn Steden , die gy meint dat

nellen zyn
Char. Ziet gv wel dat wy te vergesfs

Parnajj'its
}
Cajlitio ,Oeta

, en andere bergen
uit haar plaats genomen hebben ?

Merc. Hoe foo ?

Char. Van de hoogte kan ik niets fien

,

want mijn oogmerk was niet alleen de Steden

en Bergen
,
geiyk als in een fchiiderie te fien ,

maar te Hen en te hooren/t geen de menfehen
doen enfpreken, geiyk als wanneer ik u te

vooren al Liggende tegen quam, en gy vraag-

det waarom ik lachte. Want doe ik yts aar-

digs hoorden , was ik daar over verwondert.

Merc. Wat was dat ?

Char. Als d’eene vriend de ander ten eten

genood laadde, ik fal morgen komen, fegt hy ,

fonder twijffel. Terwijl hy dat feide, foo viel

daar een (leen onverfiens boven van het dak

op fijn kop, dat hy ftierf: ik lachte hem uit dat

fijn belofte niet voldoen cn-konde. Zoo dunkt

my
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my gera^dfaamft te zijn neder te klimmen,om
des re beter te konnen hooren en fien.

Merc. Weeft geruft: want dat qtiaatfal ik

I

wel remedieren
, ikfal u door een veers van

Homerus wel fcherpfichtig maken, fo® dat gy
wel haalt alles fultbefpiegelen. Als ik die dan
fal gefongen hebben , foo weeft gedachtige
dat gy niet meer fait bedrogen worden , maar
alles klaar befchouwen.

Char. Si ngt dan op.

Merc. ikjjeb dewoll^gcmert ,
die de ge-

jtchts -Jlralen niet en liet doordringen
,
op datgy

onderscheiden moogt wat Goden ofMenfchm

Vi*'
Char. Wat is k?
Merc, Ziet gy niet ?

Char. Ja * want (oo men Lycceus nu by
my vergeleekt, fou hy blind zijn, ikwenfte

nu we! dat gymy dit eer ft leerde 3 en my daar

opantwoord?. Maar hoor, wilt gy wel regens

my kampen met Homerife veerlen , op dat gy
verftaat , dat ik veel van de Hommfe aardig-

I heit boude?

Merc. Hoe fond gy daar yts van konnen
weten, daar gy een Schipper zyt t cnmetn
riemen alleen bemoeit ?

Char, Gy fnlt het fien, da: fijnfehimp*

woorden, doe ik hem over voerde , als hy ge-

ilorven was , fóo hoorden ik
?
er verfcheide van

hem fingen, van welke ik noch fommige ont-

houden heb. Het was doe feer quaat weerj
want als hy een veers gefongen had, dat de va-

fende luiden niet leer gunftig was , foo wie rel

C c 5 Mtptunm
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AJepUims door de kracht der veerfen feer ont-

helt
,
hy riep de wolken , en floeg de zee mee

iijndrytandige vork , als met een omgebogen
haakpen dede de zee woeden, fo dat het wei-

nig fcheelde, ofons Schuitje had door het on-
weer t^onderfte boven geraakt. Doe begon
hy zee-fiek te werden, en braakte een goeden
hoop veerfen voor ScylU , Churybdis en Cy«
dofs.

Merc. Doe kond gy lichtelijk van die uit-

gebraakteeenige bewaart hebben.

Char. Maar fegt my, wie is dien grooten

,

dikken, en aanfienlyken Man , met foo hoo
gen kruin, en breede fchouders.

Merc. Dat is den worlteiaar Mïlo Croco.-

nïata. De Grieken juichen hem toe ,
om dac

hy de Stier alleeing opnemende,daar mede in

het worftel-park wandelt.

Char. Hoe veelterechtvaerdiger foudeik

tvefen
,

dat ik u defen Alïlo
,
terftont , foo als

hy nu is, in 'cSehipken bracht? te weten,

wanneer hy van de dood fijn onwinbare

vyant fal overwonnen w’erden,en by ons ko-

men
, nieteens wetende hoe men hem het

beentjen fal gelicht hebben: dan fal hy huilen,,

gedenkende om die kroonen en het gejuig.

Nu is hy verwonderens waerdig ,
om dat hy

een Stier droeg, en fchijnt w’^t grootste zyn

,

en behaagt fichfelvengeweldig. Watfou hy
nu wel denken, dat hy"haart fterven fou ?

Merc. Wat? fou hy in^erteurtjevan fijn

leven om de dood denken ?

Char, Laat defen maar tzaan ,
AUrcuur *

hy
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hy fal ons daar na lagchens genoeg maken ,

wanneer by met ons varende, niet een vlooi

fal konnen dragen, ik laat ftaan een Stier.Maar

fegt my ecns, wie is die andere Man , die door

fijn aanfienlykheit foo vreefiijk fchijnt, het

lijkt aan fijn kleeding geen Grieve wefen.

Merc, Het is C)ru$, de Soon van Camby -

fis ,
die het gebied

,
dat wel eertijds deMeders

toehoorde, aan de Perpanen overgebrachfi

heeft; defen heeft onlangs de ^ïjfyriers over-

wonnen , en Bttbylonitn belegert* Enhy

werft nu een heir tegen Lydien . fijn inficht is,

omalshy Crefas overwonnen heeft,Monarch

te werden.

Char. Waar is doch C refits}

Merc. Ziet ginder na \ grootc Kaftee! ,v

dat metdry muuren omringt is
,

dat zijn de

Sardes . Zietgy Crefits niet fitten opeengou-

de throon, fprekende inQtSolon den \Vet«ge~

ver van >fthenen> wilegy dat wyluifteren,

h geen zy feggen ?

Char. jY, Mercuur.

|

Croesus. Lieve vriend van ^4thenen > de-

wijl gy onfe rijkdommen gefien hebt, te we-

ten on fe fchatten, rouw goud , en andere ko-

iielykq meubelen, zegt my nu eens ,
wie van

al de menfehen acht gy wel degelukkigfte?

Char. Wat fegt nu Soion}

Merc. Weeft maar geruft, nictsCharon,

j

ofhet isgeneieus geantwoort.

Soion. Weinige zynder gelukkig: maar

onder defe acht ik dat Cleobis en BUon ,
beide

-Prieöcrs Soonen, wel de gclukkiglte zyn.

Cc <5 Char.
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Char. Hy fpreekt van de Priefter tot
gor. defezijngeftorven, na dat fy haar Moe-
der tot den Tempel gebracht hadden.

Cr. Wel laten zy de voornaamfle in ’i ge-
luk zijn,, wie fal dan de tweede plaats heb-
ben ?

Soi. Tellus te ^thenen, welke, alhoewel
&y niet lange geleeft heeft, durfte nochtans
fijn leven voor het Vaderlam flcllen.

Cr. Gyboef, (chijn ik dan u niet gelukkig?
Sol. Nóch niet Crefe , want u leven noch

niet ten einde is. Hier van kan de dood alder-
v meeft getuigen , het leven tot den einde toe
gelukkig volbracht zynde.

Gh. Gy doet fèer wel , Solon , datgyons
niet vergeer,en ons Schuitje van die faken laat

oordeelem Maar wie zyn dar, die Crefus daar
üitfend, ofwat dragen zy op de rug £

Merc. Het zijn eemge goude vierkante
fiukken, die hy Pythiusopoffen, om voor het
Orakel te betalen , waar door hy terfionc fal

fierven. Hy is al te feer op de Propheten ver-
fot , foo dat hy hem daar Teenemaal op ver-
laat.

v

Char. Is dat het befiegoer, welk een bler-

ke glans met roodigheit heefc?ik hebber mee-
nigmaalsvanhoorenfpreken, maar dit is de
eerfte maal dat ik het He.

Merc. Die naam is feer vermaart. Waarom
foo menigen Velt-fiag gefchiet ?

Char. Ik weet niet wat deugt dat daar veel
rn ficekt

, ofdat moefi y ts tot de faak dienen

,

dat die het dragen daar door bezwaart wer-
den* Merc.
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Merc. Gy weet niet lioe veel Oorlogen ,

Tcrradcncn , Rooverien
, Meineed.«heid ,

Dootflagcn , Gevangeniiïen
, lange Rcifen

,

Koopmanfebappcn, en Slavcmicn daarom
i gelchieden.

I

Char. Ts liet daarom Aitremir
> om dat ht t

I

wat beter is als kaper y want het koper ken ik ,om dat ik , aisgyweet, van yder die ik over-
voer een penninkjen krijg

Merc. 'c Isfooals gy fegt, Charon. Maar
het koper wert foo vee! niet geacht

, om d tc

men het in grootermenichte' heeft. Het komt
ook vvod uit de aarde gehjfe het loot en andere
metalen ? doen daar wert (eer veel moeite toe

I
S'-daan > door dien het (eer diep gegraven
wert

,
en weinig gevonden.

Char. \ Is een groote fotternie van dó
men(chen,datfe foo verheftzyn opytsdac foo
bleek cn zwaar is.

Merc. Solon (chipt fich weinig over het
gout te vewonderen

,
gdykafsgy (Iet, want

belacht Crcefus felfs met al fijn roem
3 het

fchijnt dat hy Croefusyts wil vragen. Daarom
I

laa t ons toelui fleren.

Sol. Meint gy Croefh, dat *4polio de goude
I
ïtükken van nooden heeft ?

Cr. Ik zweer u by lupiter

,

dateer noit
Magmfyfyr gefchenk tcDelft in fijn Tempel
isopgehangen.

Sol. Meint gy dat die God daar gelukkig
door wertpm dat hy onder andere ook een

i

pc
goude vierkanten van u krijgt

Cr. Waarom niet?

^ c T Sox,
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Sol. Daar moet dan fekergroote armoede
in den hemel zyn , dat zy begeeren . dat men
het gom heel uit Lydien daar na toe fal fen-

den.

Cr. Waar komt meer goud voort 3 als by
ons ?

Soi* Walt hetylerinZyd/ew wel ?

Cr. Neen.
SoE.-Gy zyt dan van de alderbefle myn-

fiofFe ontbloot.

Cr. Hoe foo? is het yler beter dan gout ?

Soi. Zoo gy (onder pruttelen wildet ant-

woorden
3 gy zoud het lichtelijk konnen ver-

baan.

Cr. Vraagt gy maar Solon.

Sol. Wie zijn de belle die befchermen ,o(

d e beboeten bewaart werden.

Cr. Die befchermen vooral.

Sol. Wat dan? foo (gelijk het gerucht gaat

dat gelchieden fal) Cyrus, de L)ders eens aan

boort komt 5 fult gy u Soldaten goude ofyfere

degens geven?

Cr. Yfere moeten zy hebben.

Soi. Zoo gy daar geen overvloed van had,

zoo foude al u deftig gom, gevankelyk na

PerJïen gaan.

Cr. Regt, lieve Man.

Sol. God wil dat verhoeden. Maar op de(e

voet moet gy het yfér beter achten dan het

gout.

Cr. Gy gebied my dan dat ik die God yfere

vierkanten foude toewyen , cn het gout weg
doen ?

Sol*
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Soi.. Neen, hy heefcook geen yzer van
nooden

, want ofgy hem gont ofkoper coe-
wijd, het is doch eindelyk maar een roofvoor
een ander, hetzy voorde Phocenfen

,
Beoters

3
cfvoor die van Delft (èlver wel , of voor een
roofachtige Tyran. Die God heeft met uwe

i'
gout-fmeden weinig tcfchaffen.

i

Cr. Het fchijnt dat gy mijne fchatten be-
!

nyd en tegen gaar.

Merc. De/en delicaten Lyder kan de waar»
hen niet verdragen-: het fchijm hem een
vreemde en nieuwe (aak te zyn ; dat een Man
van flechte afkom He, en arm is

, hetgeen hem
voorkomt > ronduit fegt. Het (al niet lange
duuren

,
of hy (ai aan Solm wel gedenken

:

weten, wanneer hy van Cyrus gevangen zyn-
de, op her lyk-viKjr fal moeten klimmen.
Ik hébbe onlangs van Cbtho eenige bedui ten
hooren lee(èn

, in welke defe dingen gefchre

-

ven waren : dat Crótfus van Cyrus (al gevan-
gen werden, maar dar die van Majfagetes Cy-

j

rws (uilen dooden. Siet gy dat Vrouw-mens
uir Scythien wel, op een wit paert futen ?

Char. Ja.

Mr rc. Het is Tomyris , die het hooft van
Cyrus ineen bebloede fak fal Heken. Siet gy
de Soon van Cyrus wel,.den Jongeling? het is

|

Cfimbyfss. Defe (ai in het Rijk fuccederem als

I

fijn -Vader dooi is. Alsdefën opduifenrderlei
manieren ged waalt heeft , foo in Lydlen ais

JEthiopien
, fal hy een rafernie krijgen, en Her-

veoj als hy^Tpij orn het leven gebracht heeft,

Char, g Afgnjfelyk lagchen ! Ion ymanc
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het kennen aanhen , dat zy lbo wel te vreden

zijn? wie fou het geloo^e n, dat hy binnen foo

korten tijd lal gevangen werden, en dat fijn

hooft in een fak vol bloed lal leggen ? wie is

dat M&rcitur, die lijn purper kleed gefpt? die

men kroont? aan wie geeft de Kok de ring ?

die de vifch opent, in datEilant daar de zee

rontom bloeit? wie wil daar Koning zijn ?

Merg. Sing eens Charon. Gy het Po//-

aderden Tyran van Samos wel ,
die fich ook

in aiie manieren gelukkig acht: defen fal wel
haalt van den Dienaar van Meandrius , die by
hem haat, welk een verrader is van de lyf-gar-

de O retas , aan het kruis gehangen werden.

Hy is ellendig die binnen foo korten tyd> uk
foo een geluk moet treden. Want dit heb ik

onlangsuit Clotho gehoort.

Ch. Wel aan Clotho , handelt haargene-

reus ; onthalfl: haar, goede Man ,
lleckt de

hoofden op Haken , enfetfede Menfchen tot

een fpiegel. Laatfe feer hooge hangen, op da t,

fy daar na vallende,met fo veel te grooter pync
mogen vallen. Ik falfe wakker uitlagchen,

wanneer zy naakt in het Schuitjen komen, als

zy fonder purper gewaat,. Koninklijk hooft-

cicrfel, en goude throon komen.
Merc. Dusdanig is dan haar geluk. Gy

het die meenigte daar wel, Cbaron> waarvan
fommige waren , andere oorlogen , fommige
twiften op de markt, een ige ploegen de aarde,

woekeren, en ten lellen, zijnderdiebcdelen ?

Ch. Ik he daar een verlcheiden onder een

loopende hoop, en leven vol ongedtuirigheic.

Ik
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Ik Ge de Steden als honig-raten van de Bycn 9

|

welke elk een belandere angel hebben , daar

zy haar nagebtmreiv mede (teken. Sommige
zyn als horfelen , welke onder en boven vlie-

gen. doch in krachten minder. Wat is dat

voor een zwerm , dat daar foofchielijk ront-

om vliegt?

Merg. ’t Is d: hope, vreefefotternie, weU
Uijly gierigheh, toorn, baat &c. dc onmtent-
heit is by de onderfte troepen gemengt : en in

het eigen Ite Reptiblijk onthous fich ook dc
toorn, haat,, nijd: ook de onervarentheit*

twijffelachtigheit, en gierigheit. Vorders, dc
vrees en hoop vliegen daar over ; dele brengt

fchrik aan , en doet fomtyds alleenig beven •

gene boven het hooft vliegende, wanneerfe
ymantmeint te vatten, vliegen zy naar om
hoog weg, haar ai gapende verlatend *: ’z welk
ook aarxTxntalm hier onder gefchie:,gc!yk gy
weet. Als gy watfcherper wilt fiea om hoo-
gc, foofïetgydat de Parca uit hairfpinrok-

ken een draat aan yder vafl fpinnen, aan welke

het gantfche menfchelyk gedacht komt te

hangen. Zietgy nn wel , dat’er verfcheide

draden hangen, gelijk als-fpinncwebben ?

C i* Ik fis wel dat'er een feer fub:ile breek-

fame draat van boven neder hangt,. die aan het

volkvaftzyn, defeaand'eene, d'ander aan

gene*

Merc. Gy hebt wel gefien Schipper j
dat is

het nood-lot van haar ondergang , dat haar

boven het hooft hangt, defe van d'eene, d’an-

dcrvangeie* En dat fal ook erfgenaam we-
fen.
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fen, wiens draat brcekfaamft is : wederom hy
van gene. Zoodanigen verknoopinge is dai :

gy Met dac zy alle van een fijne draac afhangen.
En defe wat om hoog getrokken , hangt in de
hoogte: maar daar na ais het gewicht wat te

zwaarwert, foo breekt de draar, enhyvait
tnet een groot geruis. Die dan maar een wei-
nigjen van de aarde is opgeheven , al is ’i dat

die valt , foo gefebiet het nochtans fonder ge-

ruis, zoo dat denagebuuren zyn val nauwly ks

h ooren.

Ch. Dat is meer, als al te belagchelyk.

Merc. Gy kond het met geen woorden
verhalen , hoe belagcheiyk dat hare grootite

fiudien zijn , enalszy in haar grootite hoope
zyn , foo derven zy , zijnde van defe goede

doot gevat : welkers Boden en Dienaars, als

gy wel het, (eer veel zijn, te weten, dekoort-

itn, looncetcais soncie, recring, long* Mekte,

degens, ftraatfehenderien , vergift , Richters

en Tyrannen. Daar komt niets in den Mn , of

het moet gelukkig uirgevoert werden. Als fy

dan dikwijls in haar hoop bedrog :n zijn , dan

is het och. och , eilaas, eilaas , hei, hei myn.
Datzy van't begin afherdachten, datfy itqrf-

felyke menfehen waren ,
na dac fy een weinig

tij Js in die leven verkeert hadden , dat zy dan

alle dingen moellen laten varen, als een

droom: zy fouden (eker voorMchcigeren om-
Mchtiger leven , zy fouden ook fonder angft

fterven. Om datfe nu hoopen , altijt in dele

ihatteblyven , zoo komt haar een van defe

Dienaars onverfiens op het lyf vallen /t is een

koorts
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koorts oftecring , tegen welke zy dan noch te

onvreden zijn , om dat zy niet verwacht had-

den foo fchielyk uit het leven gerukt te wer-

den. Wat fal hy doen , die een koftelijk huis

bouwt ,en d’arbeidcrs dagelyks aanport , zyn

einde wift , en het dak daar op gefet hadde ,

dat hy haaft tonde fterven, en het aan den erf-

genaam overlaten 5 om te gébruiken,en dat ny

ellendige bloed niet eens daar in mach Avont-

maal houden ? defen is blijde dat hy een Jon-

getje gekregen heeft, en noodigt daar over lijn

vrienden ter maaltijd , en noemt het Kint na

lijn Vader : foo hy te vooren geweten had dat

het Kint met fijn. feven jaren had komen te

fterven , fou hy daar over foo verblyd hebben

ge weeft? maar de faak is , dat men op hemfiec

of de Vader een kamp- vechter, of dat hy een

deftig overwinnaar in de Olymplfe Spelen

iS-gCWeeft, op fijn gehüürciï uzi ny mcc,

fijn Kintjen uitvraagt om in het lyk-vuur te

verbranden; noch hy weet niet wat voor een

dunne teere draat hem boven het hooft hangt.

Gy fiet wel hoe veel der zijn die o n de Land-

liiniten vechten: en hoe veel der zijn die her

gek opftapelen ,
dewelke eer zy het gebruik

ï
genieten , van de over het hooft hangende

Boden en Dienaars daar afgetrokken werden,

Ch. Dit Ge ik wel, en ik denk eens, wat

dat doch in het leven vermakelyk is: of welk.

I

het is> daar fy afberooft zijnde, foo feer t'on-

yreden zijn.

Merc. Zoo ymant hare Koningcn, ^die

i; men wel de gelukkig fte acht; te degen infiet

,

zoo
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zoo fal hy bevinden, dat, behalven hy een on-
genadige entwijfteiachtige fortuine geniet,

meer droef heit heeft dan vermaak : want fy

fitten ronrom in foo veel vreefe , angft , be-

roerte, haar,verraderie, toorn, en pluimitry-

kcrien. Ik ga noch verby al de Gekte, rouwe,
cn paffien, gelijkheit inregeeringe &c. zoo
dateer geen minder tijd en moeite van nooden
fou zijn, om al defe ongemakken op te halen

,

als van die in ’t byfondcr.

Ch. Ik moet u eensfeggen, Mercunr y by

wie ik de Menfchen en haar leven vergelyk.

Hebtgy weloitdie blaasjes op het water ge-

ilen, die foo met eenig geruis uitborrelen ? die

opgcblafe bulten mem ik, daar het fchuim uit

bedaar* Sommige van die fijn klein, en ver-

dwijnen haafh Andere duuren wat langer j

defe werden opgeblafen , en hangen op mai-

kander,dic daar tot een grooten hoop opfvvel-

len , en cindeling ook al moeten verdwijnen.

Dit is dan het menfchen leven, een yder fmelt

op door het blafen , foo dat d'een kleinder is

als dender ;
eindelijk , fommige gevoelen een

opblafinge die een weinig duurt , en terdont

verdwijnt; andere wederom verdwijnen
,
eer

fy gemaakt zyn. Zoo dat fy alle gauootlaakt

kijn haait te derven.

Merc. Gy hebt het menfchen U ven noch

foo fleebt niet vergeleken als Homerus ,
diefe

afbeek by de bladen van de boomen.
Ch. Alhoewel haren aart foo breek(aam

is , zoo det men haar nochtans heftig vechten

om de regeennge , eere en befittinge ,
daarfe

dit
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dit alles moeten verlaten , en met een eenio
penninkje by ons komen. Wilt gy, dewijl wy
op foo een hoogte zijn, haar eens met mijn
itemme vermanen.Vooreerft, dat fy van fulkc
ydele fottcrnien aflaten. Ten anderen

, dat fy
de doot altijd voor oogen hebben : ó fottebol-
len , wat moogt gy met foo een yver uitwer-
ken

,
houd op van dien yver , weet dat gy lie-

den niet altijd Tuit leven.
9
t Geen hier fo heer-

lijk fchijnt, fal niet altijd duuren. Want ge-
florven zijnde, kond gyder niets van uit de
werelt dragen. Want,hyfy wiehy zijnmag,
hy moet naakt de Werelt verlaten , fijn Huis,
Akker en Gout

, een ander in handen laten

,

en van Meefler geduurig veranderen. Decs
en diergelykedingenmeerfal ik haar toeroe-
pen, foozy het maar overal hooren konnen.
Meint dat het haar geen groote nuttigheit in
t leven (al bybrengen

, om foo te voorfichti-
ger mogen werden?

?v!erc. Lieven Heer, gy weet noch niet
hoe diep de onwetentheit en de dwalingen
haar doordrongen heeft, foo dat hareooren
nauwhjks met een boor kunnen geopent
werden. Zy hebbenfe met was vervult

,
ge-

lijk als Utyjjes de ooren van fijn makkers ver-
v ulde, vreeiende dat fy het gefang der Sirenen
mochten hooren. Maar hoe fouden fy u doch
jonnen hooren

, al was het dat gy u felven te
bariten fchreeudet ? want het gene de fontein
van vergetentheit by u lieden doet , dat doet
ookde onwetentheit by haar. Alhoewelder
evenwel weinige gevonden werden die geen

was
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was in haar ooren willen (teken, maar fijn

meer genegen om de vvaarheit te weten, defe

flen wat verder, en weten wat fy felfszyn.

Ch. Aan defefal ik dan maaralleen roepen.

Mebc. Dat is maar overvloed haar te (ég-

gen ?cgeen fy weten. Gy (iet ook wel dat fy

van den gemeenen hoapafgcfcheiden zyn, en

lagchen om het gene andere doen. Zy heb-

ben noit met het gemeen te doen , foo dat het

blijkt dat fy uitbet leven toronswjllen over-

vlieden . Zy werden van yder een gehaat, om
dar fy yder cens o-nwetemheit berifpen.

Ch. Dat is goet
, gy genereufe heden : al-

hoewel gy lieden feer weinig in *c getal zyr.

Mefc. Dele fijn genoeg. Laat ons nu ne-

der klimmen.

Ch. Noch een ding moet ik ïeeren , dat

,

indiengymy dat leert, falikeen volmaakte

wetenfehap hebben . Ik wilde wel cens fien

v aar fy haar doode lichamen bergen alszy ge-

korven zijn.

Merc. Datifoemen zy Graf-fteden
, Be-

graaf- plaatfen, gedenk -teikene n. Gy fiet daar

dieuitbiiltingen wel by dcStad,ook deCoIum-
r.enen Pyramyden. Datzynallegader plaat-

fen en tenten daar fy haar dooden leggen.

Ch. Waarom kroonen fy cfie Reenen , en

1 egieten die met falve? andere tfiaken voor het

Crafeen vuur, graven daar een kuil , verbran-

den dat koftelijk eten , Wijn en Mede, (voor

foo veel als ik giffe) en gieten dat al in die

kuilen ?

Merc. Ik weet het niet Schipper; wat raakt
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dat die gene die in de helle woonen , zymei-
ncn , datalsdefchaduwen weder uit de hel

komen Avommaal houden , vliegende rom-
om de reuk, en datfe uit defe kuilen wijn drin-

ken.

Ch. Zouden fy noch eten of drinken 3 die

haar hooft-fchelen lang verdroogt zijn? is

belagchelyk dat tegens u te feggen 3die defclvc

dagelyks over brengt
; gy weet wel dat als zj

1

eens van de aarde zijn gekomen , dat'er dan

geen recht is om wederom te gaan. Ik foude

fèlfs menichmaals moeren lagchen,datikhaar

geduurigomen weder fou moeten brengen

om eens te drinken, ö Dwafen ! wat fotte

klap is dit ? weet gy niet dat’erfoo grooten di-

ftantie van plaats is tuflehen de dooden en le *

vendige?en hoede faken by ons gelegen zyn ,

alwaar foo wel geftorven is die de eere va 1

het Grafonbekent is, als die een tombe krijgt.

De Koning yigammnon en Irus werden
even veel eere aangedaan. yfchillis^Therji-

tis gelijk. Want de verdroogde en naakte

febaduwen dwalen door hetyffphodehn vele,

I' zijnde hare bekkenelen ftukken gebroken

.

Merc. Jemini, hoe veel veerfen fpreekr gy
uit Homerus. Maar dewijl gy het my in den
fïn brengt, foo moet ik u het Graf van y$chil-

lestoonen. Ziet gy dat wel dat daar by de zee

leit?datishet Tro]aanfe Sigeum. Daar regen
over leit in Ejpeteen.

Ce.Dat lijn geen treffelijke nogaanfienlij-

kegedênk-teikcnen. Toont my nu eens die

voorname Steden, daar wy onder foo veel van

hoo-
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hooien, te weten, Ninus enSardanapalis j

Baby !on
}
Afy cer.cn

,
Cleona er* Trojen. Want

ik heber veele over gevoerc , die daarvan daan

waren, foo dat nu tien jaren achter ccn ens

Scheepje daar van noit /lil gedaan heeft.

Merc. n'mm is al ged cir. cl ieert Schip-

per , foo dader niet een voetdap rr.eer van te

vinden is; noch fouook nauwlyx kennen feg-

gen, waarfe.gedaan heeft. Ginder lei: Baby -

lm met al die tooicns ,
die met foo grooten

duur is omcingeltj haar ondergang is ook wel

haaft genakende 3 a’s die van Ninus. Het

fchaamtmy voorwaar, dat ik Mycenas en

CltoriA5 fal toonen. voornamemly k Troyen :

ik weet wel,foo gy datHomerus begint te ver-

tellen, dat hy van droef heit wel fchrei-

jen fal, als hy hoon , dat by fulke beufelingen

niet gê/chaamt heeft met veerfen te vereeren

;

te vooren waren zy feer gelukkig en vermaart,

nuzynfyfelfs ook gedorven. Want de Ste-

den, Sch ipper,moet gy weten, die derven ook

als de Menfchen* en dat noch al meer te ver-

wcnderlykcris, heele rivieren, foo datje van

Itiachus in yirgos niet een voetdap meer vin-

den fulc .

Ch. Foei Homtrey wat hebt gy al mogen

dagen,wat al trotfe namen ,
hetgroott Ilium

,

wet wijd verwaarde muuren >
en bet welbebou*

de Cleonen. Maar dewijl wy praten , wat is

dat voor volk die daar vechten , waarom flaan

zy malkander £

Merc. Gy fictdievan^rgöJwel, en de

,
en den halfgeftotvxnVeldt*

heer.
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beer Othrydes, op fijn eigen naamhet vidori-

teikenfchnjvende.

Ch. Waarom vechten fy dan ?

Merc. Om dien Akker daar fy in zyn.

Ch. ö Menfichelykc fetheit i die haar felfs

niet kennen , dat nu eens een yder van haa?

geheel Tclopontfus befat , zoo Tonden fy van
JEacus in de hel, nauwhjks maar een voetihp
plaats krijgen. DatLant wort dan eens van

de een, dan eens van de ander bebout.

Merc. Dat is loo* Laat ons nu nederklim-

men , en de bergen in haar plaats gefet

hebbende, wederom kccren;gaat gy weder na
het Schip, ik ga myn boodfehap doen. Ik fal

dadelyk weder komen, en brengen u een heel

Leger met doods- Ichacuwen aan.

Ch. Gy hebt welgedaan Menuur
t ik fal

u naafi myn andere vrienden in het befte

blaadjen fchryvcn ; want gy zyt my in defe

reife voorwaar een kloek behulp geweefh
6 Wat e«n yver hebben die ongelukkige

menfehen? Koningen,goudevierkanten,def*

j

tige offerhanden, vek-flagen: en van Cbaron
fpreekt men niet een woorr.

LUCIANI HERMOTIMUS,

Of van deSEC TE N.

Hkr werd onderfocht welke SeCte de befte

D d Qndft
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,

onder de Philofophen is. Doch defeive

niet vindende , acht hy raadfamer met te

Pbilofophere» , dan Jijn kven vergeefs

door te brengen.

Lvcianus, Hermotimus.

Lucianus.V Oor foo veel a!s ik uir u boek en

haaftigen tred, kan giflinge

maken, geloof dat gy na u Meeiter toe

gaat Hermetime, Gy fehijnt yts by u felven te

overdenken , dewijl ik fïe dat u lippen gaan ,

en gy al fachjes in u felven fpreekt. Dat gy dan

ecns met de eene, en eens met de andere hand

gaat en uitlteekr, als of gy een Oratie deed.Gy

moet foo eenige quasltie . offijdelingsfevang -

fpreuk by u- felven compareren ,
of eenige So-

phiitife twift verfinnen, zoo dat gy over ilraat

'gaande, naulyx ledige tijd hebt
,

maarzijt al-

tijd vol van beficheden , hebbende altyd wat

arnftigs voor. Zoo dat gy de oeffeningc

van het gaan ook tot de Leer-tugt gebruikt.

Hermotimus. Gy hebt het geraden Lucia •

ne. Want ik repeteerde onfe leffe, die de Mee-

iterdiefeerde eens in my felven : my dunkt dat

het billyk is , dat men niet een minuitjen van

detyd ledig laatverby gaan, dewijl «y weten

waartezyn, (’t geen dien Cous fegt, Ffippo-

erates) te weten, Dat het leven kprt is , en de

itnfl lang- Dit fprak hy van de konft der

Mcdicynen , welke met minder moeiten tc

leerenis. Maar de Philofophie is’tonmogc-

!yk , binnen foo korten tiid. tc begrijpen ,
ten
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Izydatymantfich geduurig daar wilde op uit*

leggen, het gevaar is niet om kleine dingen: of
ofmen moeif onder de gemeenen hoop een
arm leven leiden: ofin de Philofbphie wel af-

gericht zijnde, fcer gelukkig zijn.

Luc. Uwe Proemicn, JFiermotimefjn ver-

wondcrens waardig, en veel te achten* Ik ge-

loofdac gy al bykans het toppunt der Philofo-

phie bereikt hebt , want het *s dunkt try al een

geruimen tyd geleden , datgy daar in gefiu-

deert hebt: ook kan ik fulx. wel afmeten uit

I den arbeid die gy daar toe pleegt
,
aan tc wen-

den : cn foo ik heb onthouden , moet het aï

twintig jaren geleden zijn , dat gy niet anders

gedaan hebt als by it Mee fter teleeren, en met
de neus over dc boeken te fitten 5 ukfchryven-

de de Commentarien der Phiiofophife dilpui-

ten, altijd bleik en verdort 1 van het geduurig;

ftuderen , foo dat gy der "s nachts u fiaap wel
om foudet laten. Dat is uwe geduurige neer-

;

ftigheic om u fludien voort te fetten. Zoo ik

my te recht bedenkt, fookond gy alles wel in

korten tijd leeren 5 ten zy dat gy al te vergeet-

achtig mocht zyn.

Herm. Hoe komt u dat (oo in den fin L
cïane, daar ik nu maar eerft begin op de weg tc

komen? want de deugt, foo wy FJefiodus mo-
gen gelooven, is feer verre gelegen ; foo dat

om defe op te fpeuren, de weg niet alleen lang

is , maar hoog en qualyk te gaan , waarom de

rcifigers , daar fonder een fweetjen te halen 3

niet konnen toe komen.

Luc, Bent gy dan noch niet genoeg afge-

Dd % mzt



62 8 Lucia Ni Rrmotbms
}

mat van zweten
, en hebt gy daar noch niet

lang genoeg op gerei ft ?

Herm* Geenfins: daar zoude my niets be-
letten om t’eenemaal gelukkig te zyn, maar
nu, Luciane ' maak ik eerft een begin*

Luc. &efiodii$ diefcgt, cLithet begin het
bet halve wer\is. Zoo wy nu dan heggen, dat

gy in \ rmdden gaar, foo zult gy nu niet veel
meer hondigen*

Herm. GeeniTns: alhoewel wy meinen
in onfe reife al verre gekomen te zyn.

Luc. Wanneer fal men heggen dat het u op
weg wel hal gaan ?

Herm. Ik fta noch maar op de voet van de
htrgLiiciane

, en meine noch verder te gaan.

Be^egisfiibberigenongcbaant: ik had wel
ymant van nooden die my een hand toereikte.

Luc. Is u Meefterwel verflandig genoeg
tor dat werk, welke van boven, gelyk(als dien
Hotnerifen Iupitur)een goude ketting uit den
hemel nederlaat

,
om u daarby op te trekken ,

by de deugt
, daar hy lange te vooren is by op-

geklommen ?

HEKM/t Geengy legt, Luciane
,

is van myn
MeeBer al fbrgvuldiglijk beitelt : war fijn

werk bdangt,ik ben al lange opgetrokken ge»

weeft , en ik heb de eer om daar mede dage-

lijks reden te voeren. Wat evenwel my aan-

gaat, ik heb noch gebrek.

Luc. Weeft goetsmoets, wannee r gy hec

eind kond beoogen, met dat om hoog gelege-

ne geluk , voornamemïyk :alsgy daar heer na

haakt. Maar wat hope hebt gy doch daar van,

het
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het top- punt bereikt hebbende ? fa! men cerli

heggen dat gy het punt te boven zyr , als gy al

deverborgentheden, en de Panaihmtn fuif

weten ?

Herm. h Is fcker een flechtpropooil .£-»*

tUnefi geen gy bybrengt.

Luc. Na vyfjaren clan ?

Herm. Dat is te kleinen tijd om de deugt

teoeffenen , cn’r bent des gelaks ce verkre-

gen.

Luc. Ten hoagïïen althans in tbien jaar ,

ten zy gy heer lui en traag mocht zijn. Gy lie-

den kent, fchijnt wel, niet tot het pit der

geieertheit komen , in die tijd dat ymam dry-

maalshecn en weer heel na Indien by de co*

kunnen van fierenies foudc reilen: ten zy dar

hy wilde hier en daar by ai de volkeren een

langen tijd vertoeven. Hoe (011 mtn.konnen
geiooven dat die klip daar gy heden fegc , dat

de deugt op gelegen is , ft ei Uier en hooger fots-

zyn als de orna van Indien
,
welke binnen

weinig dagen van „Altxandtr de Groot over-

wonnen is ?

H X2RM. Dat heeft immers hier geen gelij-

kenifle by , defaak is niet eerder, al wnrender

ontelbare ^4lexanders
9

die al baar macht tc

/amen (panden , foo fouden zy hier in weinig

dagen niet bonnen deur komen. Daar zijnder

al veele , die in het begin kloekmoedig op -

klimmen, en vorderen in het eerft weinig,

andere komen wat verder. Maar omtrent her

midden komende,foo krijgen zy een walg van

al de verwarde moejelykhcden , en laten het

X> d j CW



6go Luciani HervMtimus 3

£ :ne met het ander fteken : fy kecren dan we-
der, na haar adem hygende, zijnde door al her
fweten afggmat

, vervaart zijnde voor foo een
reife. Die dan fichin dde verwerringe toe

demeinde toe mannelijk volhart > die hebben
daar in een vervvonderens waardigieven , die-

dan al de andere menfehen van hooge als een
deel mieren fien kruipen.

Luc. Jemini, wat maakt gy van ons ;

die ons dan niet bequaam acht om by de
Fïgmszn te vergelijken: maar die op de aarde

kruipenen in derfelver holligheden woonen>
9
c is niet a l om niet , dat gy foo hoogdravend
wijszijr. Wydan zijn het flechcfte fchuinr

van het gemeene Jan hagel. Wy Tullen u

naaftde Goden ook Goddelijke eer bewijfen

,

en moed geven aan die gene, welke wffien

opklimmen.

M erm. Ach of ons de occaGe mocht gege-

ven werden , om ook op te klimmen : maar
daar is noch foo een einde weegs ?

Luc, Gy legt my noch niet eens hoe veel-

tijd men daar toe van nooden heeft.

Herm. Dat weet ik felfs niet al te we! >

maar foo ik gis omtrent twintig jaren ,
welke

verby zfpdè, meinikalover herhooglte ge~

komen te zyn.

Luc. Lieve doch, wat een langen tijd.

Herm. ’c Is ook vry wat zwaars.

Luc Ik geloof het wel. Meint gy noch

foo lange te leven, tot gy wel te degcnlondcr-

rechtzijt van u Mee lier , die felfs no h niet

avijs jisj, maar van eenChalddfche Toover-
gseft
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gcdft befetcn? zy leggen dat fy het weten, ’t Is

on&ker, dewijl gy een fterffefijk menfeh zijt ,

ofgy. wel ooit tot de rechte deugt fultkomen 3

die by nachten dag foo veel moejelijkhedeM

onderneemt.* voornamentlyk daar gy niet en

weet, datalsgybyna het top- punt fult ver-

kregen hebben,ofgy niet van boven neer met

een voet fult geftooten werden.

Herm. Ik hoop van beter. \ Is onbehoor-

lijk, fulx te feggen, Ludane. \ Is my genoeg,

i

dat ik maar een dagje dat geluk mach geb: ui-

,

ken.

Luc. Is een dagje u genoeg? voor foo een

on uicfprekelijkcn arbeid.

Herm- Deminfteen kort fte tijd ismy ge-

noeg.

Luc. Hoe weet gy dat die hobge dingen ,

daar gy foo veel arbeids toe aanwent 3
(oo ge-

lukkig maken ? daar gynoitin t top- punt gc-

Weeft zijt.

Herm. Ik moet mijn Meefter ten minden

geloovcn ,
die dit a lies op fijn duimtjc weet 3

idaar hy het aldcropperfte van de deugt bereikt

j

heeft.

Luc.Segt my eens hy de Goden, bid iV,\vae

groot geluk gy daar fult krijgen? rijkdom > eer

ofglorie? ofeenigc welluften, die niet te ach-

ten zijn?

Herm. Dèwijsheit, groot Vcrfiant, de

waardigheit vaneerlijkheiten billi)kheit:daar-

enboven kcnnifle van alle faken , en alles va»

|

ftcJijk beraadfiagen. Vorders Rijkdommen ,

i)igmteitcn 3
Wcdluften^enanderedingen die

Dd 4
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hec lichaam aangaan , daar fai hy fich t'eene-

maal van aftrekken. Welke verfiooten zijn-

de, foo heeft hy alle fwarigheit oyerwonnen,
en komt tot het top punt. Gelijk als men fegr,

dat Hercules in den berg Oeta verbrand zijn-

de, tot de Goden opquam,ento: een God ge-

maakt wierde. Want de menfehelijke gedaan-

te die hy van fijn Moeder gekregen had , letde

hyaf > en behield geen Goddelyk was , en
vooreerft, als door een vagevuur gefuivere*

£ynde , vloog hy na den hemel t*e. Even op

defelre wijfie gaat het in de Philofophie , door

welke men als een vuur
,
van alle die getmne

rijkdommen, verwondringen en wecrdig-

hqden , beftrooit wert , welker oordeel van

klein belang is
,
d.m foo leeft men gelukkig en

iaüg 5 foo dat men dan al die vuiligheden be-

lacht en befpot
j

ja men denkt d iar niet eens

op rijkdommen, wellu (den &c.

Luc. Voorwaar, f/em9«»2e,by den Oeti~

fen Hercules
, daar i> foo een uit (lekend grocx

geluk by fu! te. Maar fegt doch > bid ik , foo

ymant het toppunt bereikt heeft, en tot fijn

voornemen gekomen is
,
gaat hy dan niet wel

weder achterwaarts ? of moeten zy daar dan

altijd blvven , verkerende met de deugd , be-

Jachende de rijkdommen , eereen we! Inden?

Herm. Dat alleen met, Lacune, maar die

foo verre gekomen zyn, kdc gy niet boos

,

vreesachtig, of to: begeerlykhcden geneige

fien. Al vvas’c fake dat hy ik weet niet wat

leed, zoo fou hynoitptjnof fitiert gevoelen.

£ucv Ik wende wel dat ik Tonder vreefe de

waarheit
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waarheit mogt recht fpreken. Dog hét Is beft*.

!
dunkt my,fraye.en vermakelijke dingen te ber-
de te brengen. Ik acht het ook onredclyk te

zijn 5 dat men foo nauwkeurig opfpeu.rt wat
de wijle doen.

Hebm. Geenfins: (preekt maar ront uit >

daropuher'tleit.

Luc. Gy fiet wel , lieve vriend , hoe traag
' ik in het fpreken ben.

: Herm. Gy hoeft u by my niet te fchroo-

|

men.
Luc. \ Geen gy fegt fJermotime , dat wil

ik wc! gelooven : te weten , dat de Philofo-

phen wijs zijn, dntfe van groot verftanten alle

teeht met reedelijkheit (preken. Ik heb voor-

I waar een groote foctigheit uit uwe reden ge-

fmaakt. Doch wanneer gyfeidet van die de
Rijkdommen, Digniteiten en Wèlltiften ver®

achten, noch door geen droef heit gedwee
gemaakt werden: kond ik my niet (wy zijn

! hier alleen) om houden van grootelijks te

|

Twijffelen , wanneer my in den fin fchoot »
r
c geen ik een weinig te vooren geilen hadde.

Ik falhem , foo het u belieft , (onder naani te

noemen, ophalen.

Herm. Noemt hem maar vry by de naam,

hy fy wie hy zy.

Luc. ’t Is u Meeiicr felfs , een man die men
cere fchuldig is, en op fijn dagen komt.

H erm . W a t heeft die dan gedaan }

Luc. Die Man van buiten , Heradeotes^

mem k , die overeen wijle tijds onder hem in

de Pudofjahie ftudeerde , met geel hair , die

Pd < foo
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ioo wift te hairkloven, keilt gy die?

Hm vi. Ik weet , ik weet wieje mcint : hy
is genaamt Dion.

Luc. Jahetis Dion ieifs. Als hy hem by

tijds niet hevig genoeg betaalt hadde , foo

klaagde hy hem by de Schout aan , roepende

met de mantel om deooren , zijnde leer ver-

iloort: en looder niemant defen Jongeling

uit defen rafenden fijn handen getrokken had,

hetfou gevaar geleden hebben , of hy hem
de neus niet van het hooft afgebeten had.Zoo
onbefuilt was hy in boosheit uitgelaten.

Kerm. Hy is altijd wat hard en ftreng

segendiegene^die op haar tijd niet we! paffen,

om te betalen : maar noitniet tegens degene
die hem Imreften konnen brengen.

Luc. Zijnder dan die hem Intreden bren-

gen ? die van de Philofophie gefuivei t zijn

,

hebben die noch van nooden , \ gene in den

t)ita gebleven ts ?

Herm. Meint gy dat hy hetom fijn feVen

doet ? hy heeft noch jonge kinderen, daar

moethy voor forgen, op datfë daar na wat

hebben om te leven.

Luc. Gy behoordenfe ook tot de deugt op

te voeden , om foo tegelijk de rijkdommen

niet van nooden te hebben.

Hirm. Ik mach hier van met u niet difpti-

teron, Lucians , want ik haalt my nu om hec

tehoorcnlefcn, om die duiftere nevel van

mijn herfenen afte fchudden.

Luc. Zijt wel te vredén , ’i is van dage va-

kantie, ik fal u de overige weg geleiden.

Herm.
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HerM. Watfegtgy?
Lue. Heden lult gy hem niet hooren of

fien , foo men anders het aanfchrift mach ge-

looven. Want daar hangt een hortjen voorde

deur, met groore Letters , welker inhoud is

,

Heden fitïkn wy niet Philofopheren. Want fy

feiden dat uMeefter giller avont by Eucrates
ten eten geweeft was , op de Geboorte-feeft

van fijn Dochter: endathy daar veel dingen

over het maal gephilofopheert hadde , dat

hy tegen den PeripatifchenPbiloCoophEulby-

demut wat verftoort was geworden, wanneer

hy met hem van die dingen redeneerde , waar

over de Stoici met de Peripatetici
,

noit ge-

woon zijn te t willen. Uk dat hart roepen en

fchrêeuwen fchijnt dat hyhooft-pijn gekregen

heeft, die hem wat hart treft ,want het difpuit

duurde wel tot middernacht : daarenboven

hadhy wel een roemer meer gedronken als

het behoorde , want het hem gedmirig om
vrientfehap temaken toegebracht wierde. Hy
lade dien avont foo veel wsjns , dat hy t’huis

komende , kalven moeft. Hy dreigde dader

niemant die dag in huis foude komen , als al-

leenig die jongen , die hy eenige kukjes yleis

te bewaren gegeven bad. Dit heeft my Midi»

fijn Knecht gefegt , ter prelentio vaneenigs

andere Difcipulen, die met haar veelen weder

nahuisgegannzijn.
1

Herm. Wiens Haan was daar Komng?

mijn Mee fiers 3 ©f Eulbydml} feidzMidw
daar niet van ?

luc. Xh’c begin feide hy dat het kamp op

D d 6 was*
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,

was. Maar dat evenwel de Vi&orie aan u [ie-

der zijde is gebleven 5 foo dat den ouden Gry-
faart hem verre te boven ging : vorders dat

jEuthydenms Tonder bloet re laten niet na huis

ging , want hy kreeg een wakkere wond op
iijn kop. Ky was al te obftinaat,en wilde fich

niet laten raden, noch hem onder fubje&ie

geven. Zoo fmeet u Meefter een fware Nefto -

r'ife beker hem tegen de kop , dat het daverde

:

en dus behiel hy de victorie.

Herm. Dat ’s braaf Meefter, foo moet men
doen met de gene

,
die voor haar meerder niet

willen wijken.

Luc. 'c Heeft fijn reden al Hermotime,

Want, wat genut was het voor Euthydemns
f

dat hy tegen den ouden Man Too uit voer, die

foo vreernt van toorn , cn vee! beter van aart

is, die daarenboven noch foo een groote zwa-
re beker ia fijn handen had* wy hebben nu le-

dige tijd : verhaalt my eens hoe gy eer ft tot het

Philofopheren zijt gekomen, op dat ik foo het

mogelijk is met u eene weg ga
: gy moet my

dair van geenfinsurdluiten,

Herm. Zoogydac van herten meint La-

UAtie , fu!t gy binnen korten fien hoe veel

dat gy andere menfehen overtreft. Dc andere

fulkn maar kinderen in u oogen zijn
, foo fulc

gy van verftand verlicht werden.

Luc* Ik foude my vergenoegt houden 3

dat ik binnen twintig jaren foo ver geraakte }

als gy nu zijt.

Herm. Ik was niet veel ouder als gy nu

sif? 3 doe ik begon te Philofoph :ren , zijnde

onutent*
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omtrent de veertig jaar , van welke jaren ik u
nu ook al aanfie.

Luc. Gy (laat defpijker- op dc kop, foo out
ben ik effen : brengt my ook in uwe Sdioole *

ikbegeergeen onbülikhcic van u: antwoord
my dit eer ft. Hebben de Studenten in de Phi-
lofophie de vryjigheit wel om tegen te (pre-

ken, foo het haar mocht dunken qualyk ge(egt
te zijn, is dat aan de Jongelingen n iet vry ?

Herm. Geenfins: nochtans wil ik u de
vryjigheit wel geven o n te difputèren > en te-

gen te (preken. Want L>o doende ki!t gy aiUs
des te lichter leeren.

Luc. Wel aan dan bv Alercurins
,
Her -

wotime
,
is'er maar eene weg die tot dc Philo-

j!

f 'P 1 c l id
j
te weren, van u hcdevStoifeheit J

ofloo ik de waarheit hoor , zijnder dan noch
meerandere?

Herm. Daar zijnder noch feerveehte we-
ten, Peripatetici

, Epkuraïcn Platonici. Daar
zijnjerook noch meer van Diogenes

3 AntVf
henes

i
Pythagoras^n meer andere die volgen»

Luc, Is du waar? daar is wel een

I

groot getal; (breken zy alle verfcheide dingen?

S
Herm. Ja.dk Hemel noch- Aarde fonicijds-

raken.

Luc. Een kan nochtans maar waar zyn 3 dat
fy,geloofik, altemaal (uilen toeftemmen

, foo

!j

dat het juift niet allegader ftrijdig kan zyn
3

Ij

r
t geen zy feggen-.

Herm Voorfeker.

Luc. Wie geloofde gy in \ begin, dewijl

gy vcclc deuren voor u open (aagt, dat gv al de
Dd 7 anderen
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anderen verby gingt , cn Jiiift by de Stv.d

qüaamt , als of die alleen de waarheic hadden

,

en de alderkortfte weg tot de deugt toonde.

En dat de andere altemaal maar dwaalwegen
waren ? waar uit kond gy dat giffen ? want gy
had dat verftand doe niet om te begrijpen, ten

zy dat gy nu halfofheel gelecrt zijt
, gy hebt

nu ook beter oordeel om goet ofquaat te on-

derkennen : antwoorc my nu eens als een weet
niet, gelyk als ik ben, en gy doe ter tijd waart

?

Herm* Ik weet niet wat gy fegt Lnciane .

Luc. *t Is niet wonder dubbelfinnig
9
t geen ik vroeg

, dewijPer'veel verfeheide

Meeflers in de philofophie zijn, als Plaso, ^4-

fisteles, ^ntifchenes;ook onder onfe Voor-
oudersjals Cbrifippus en J^enon

i
en meeran-

dere; wie naeiat gy nu dat menwel behoorde

uit te kiefen , heeft ook *4félle te Delft , u als

Cherephen na de Stoife $e<fee gefonden,we!ke

dat wel gewoon was te doen-, want hy alles

doorfichtigt hadde.

Herm. Ik heb die God daar noit over gc-

vraigt.

Luc. Was de üak niet een lange raadflag

waardig? daarom meindegy verftandig tezya

omliilx te ondernemen, fonder eenigGod

daar over te vragen?

Herm. Ia.

Luc. Leert my dat ook eens , hoe men in

het begin kon weten, welk de waarachtig fee

manier is van Philofopheren f

'

Herm. Ik wil dat geern doen. Doe ik ftg

dat daar feer veel toovery was 3 tot die Se£e

,

dacht
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dachtmy die de alderbefte te moeten zvn.
Luc. WatSeftc had wel de mceJte toe-

loop ? die van Epkurz&s PUt$
, ofvan jfrl-

ftotele$>gy hebtdie wei gctelc buiten t wijffel

,

gelijk meninde keur-fïemmen en verkiefifl*
gen doet.

Herm. Ik hebfe noitgetelt 3 nrasriigtftc
dat uit de gemeene opinie der menfehen.

^

Luc. Waarom houd gy my foo lange op 9
die foo geern iou wil len eeleert zvn , daar^v

hoorde van al de weren (eggen, dat de Eplca*
ntn haar te fèer in de weüuften vermaken.
Dat de Peripatiljn wat omfïchrigcr waren
fchatcen vergaderden 2 cn fbmnaige van haar
ordr'5 vry wat twiftgierig waren. Vorders
dat de PUtoniii naam hadden wat feer opge-
blafcn, hoovaerdig, en eergierig te zijn. De

I

Stoife 5ede geven zy alle getuigenifle
, datfe

ccn mannelijken aanhadden, alles willemen
foo ik die weg wilde inflaan

, dat ik dan alleen

Koning , alleen rijk, wijs. en kort van alles

foude onderricht zyn*
Luc. Dat hebben u andere gefègt , het is

waarfchijniyk, dat gy die niet gelooft hebt*
die haar feiven prefen.

H ERM. Gcenfihs, maar andere hebben my
datgefegt.

Luc. Ik kan wel merken * datgyhetva i

fiiemam hebt die van een ander Sefte was. Ik

weet evenwel niet of hec een Pliiloföoph is

geweeft^
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,

gewceft> van welke gy fulx gehoon hebt.

PIerm. Neen.
Lüc. Zoo moeten het dan eenige idioten

ii gefegc hebben.

Herm. Ia voorwaar#
Luc Gy bedriegt my a! weder. Gy mcint

miffchien daegy met eenen AIargit& dat een

piompaart was, reden voert. Ot meint gy my
wijs temaken , dac foo een Man van veertig

j
ircn

, uitftekencin verftahc en neerüigheid

,

fulke Idioten foude geloof geven , om niet

haar te confukeren , overdebeflt ft u die der

Philofophie*.

HERM. Dat kond gy wel 1 icht denken, dat

ik niet al een andere»maar ook mijn feiven ge-

looft heb. Ik fogdat z

y

eeilijken fraai gingen,

deftig en borger! ijk gekleed, altijd befig in ge-

dachten,mannehjk en aaniïenlyk vanaanfien,

met een lange neerhangende baart , mooje
lange neerhangende hair-lokken , daar was
niet Vrouwely ks ofdert'els by , fonder voer*

oordeel niets aannemende. Zoo dat defe Sefte

voor alle geprefereer t wierde.

Luc. Had gy haar wel oit diergelijks Hen

uitrichten
,
gelijk als ik ter(lont van u Meeftcr

verhaalde ? dat hy foo feer op woeker en wm-
fie fag, en met fuiken boofen opfet het maant-

gelc van fijn Difcipuléri afvorderde. Dac

hy opCoIlacions en Maalcydcn, foo onbe-

fchoft en onredelijk was?of hebtgy miiïchien

maar alleenig op htt uiterlijke geilen? dat

kon men duhalven voor een Wet en gemene

-regel houden , om een reclu Philofooph te

ken ïen,
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kermen , ’t geen Harmoümus voorfchnjft : te

weten, uit het nabije
,
gang #

lange baart 3
en

hairdokken. Ergo
, die dan defèqualiteitniet

heeft, folmen verwerpen, en niet achten.

Maar ik geloofdat gymy alweer voor de gek

hebt, om my eens de pois te taffen , of ik we!
fou merken dat ik bedrogen was.

Herm. Waarom fegc gy dat ?

Luc. O n dat dit onderricht ,
uithet uit-

terlijke habijt beter de Stok* beelden kan toe-

gepaft werden. Want de beelden va» Pb\dlasê

JfUmems ofMyron , zijn menigmaal van een

veel beter habyt, en uiterlijke zwier., Zoo hier

nu de a!derbefte kennifïè in gelegen was, wat
fou dan yniant moeten doen die bhnt was ,en
evenwel in de Philofophie wilde ltuderen?fou

hy niet onget wijffelt van de rechte weg moe-
ten afdwalen, om dat hy die klecJing noch de

gang niet fien kan.

Herm. Ik fpreek niet tot de blinde, Lucia»

daar heb ik niet een fier mede te fchaffen.

Luc. Maat defe kennis behoor .ie even wel

ftanyder een algemeen te zijn. Maar de wijt

het ufoogclieft,de blinde in dit kas uit te (lui-

ten. Alhoewel de blinden de Philofophie

vooral hoorden te leeren , om de; te beter de

qeaal van hare oogen te vergeten Vorders,

die nu al feer fcherp kunnen (leri, hoe konnen
die, ’l geene binnen in het hert verholen leyr,

uit de uitterlijke kleeding befchcigen ? ten fy

het gebeurde, als ik daar meinde te (eggen, te

weten, dat gy door het geduurig verkeren met
fbodanigfcmanneo, dagelijks in wijshei c to >
neemt? en verftandiger werr. Herm.
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Herm. WT
el voorfekcr.

Luc. Hoe is het u mogelijk geweeft , een

goet Philofooph , uit foodamge telkenen te

kennen, als gy gelegt hebt? want dat is alles fo

klaar «iet gelcliapen , 'czijn t’eenemaol ver-

borgene dingen 5 welke nauwlyx met lange

/preken en familiare redenen konnen bemerkt-

werden. Ik geloof dat gy de fabel wel weet

,

wat Mmns en Vu/canus tefeggenhad: te

vleten, dat Minerve, Neptunus, en Vulatnut-

te- ft.men twifteden
,

wie van baar het befte

werk-ftuk zou konnen maken. l\
yeptnun(hn

maakte een Stier , Aiinerva een Huis, Kh/-
caan een Mcnfch. AIomus tot Rechter gcftclt

zijnde, bcfag alles nauwkeurig : wat hy op dc

andere te feggen had , hoef ik hier niet te feg-

gen : Doch
,
dit had hy tegen den Mcnfch en

den Architek Fidanwr,dat hy in de borft niet

een venfterrje had gemaakt ,
dat open en toe

kon gaan , om fomtijds te konnen fien wai'er

in fijn hert verborgen lei, of hy geer
,
of quaac

was. Dit gevoelen had hy al blindelings van

demenfeh: gyzijt doorfichtiger als Lynttiis

fdfs, die gelijk heefchijne 5 alles bcfpiegelt,

’c geen in de borft verholen leid: voor u oogen
ftaat alles open , fo > dat gy. niet alleen feker

weet wat yder een denkt, maar ook,ofhygoct
of quaat is.

H erm. Gy fcheert my foo wat , LticUni ,

ik ben te vreden geweeft met polio te raad-

wagen, dc uirkiefinge weinig achtende, en dat

dacht my alderbeft.

Luc. Noch houd gy my al op, my niet

willende aanfien . H erm.
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Herm. \ Sal u miflchicn niet behagen»
r
c geen ik u fou fèggen.

Lu c. Seg maar op 5 daar ik fao (eer na ver»-

lange. Gy benyd my , daarom Houd gy dzt

voor u (elven ,op dat ik u daarna miflchicn n;c«

moehte gelijk werden ,
wanneer ik die ftud:e

by der hand name ik moet mijn belt doen s

om by mijn fel/en foo een feilbaar kenteiken-

te verfuimen, om my in die faken nietbedro*^

gen te vinden. Hoort dan met uitgeftrekte

©oren.

Hsrm. Ikluiftertoe ,
mifïchien fultgy ai

wat aardigs voorden dag brengen.

Luc. Gy hebt my geen bokkens toe te tel-

len
,

foo het my wat op fijn boers (al afgaan*

*t Is foo van nooden^ wijl dat gy ,
die daar er-

varender in zijt
,
my fti!» niet wilt mede dee-

Iers, Neemt ecns*- dat de deugt een Stad w as* 3„

die met deftige en aanfienlyke borgten ver-

ctert , die het Republyk na behooren rcgeer-

den 5(gelyka!su Meeft^als hy daar toe komt*

fal bethelvefeggen) en dat’er noch wijfe en

verftamlige Mannen zyn-, die deftig en man-

nelijk van aart zijn p feer rechtvaerd g en mo-

deft , zijnde een weinig minder als de Goden :

foo dat men daar van geen rooverie ,
gewek s

injurie, of fchermerien -weet: maar zy leven

met malkander geruit, en eendrachtelijk.Ook

al de dingen die in andere Steden oproer, t’za-

mei rotttnge 3
verradcrien &c* nuKcn , z\\n

hier verre van daan. Zy achten geen goud
3

wcliuit , en eere ;
rr.aar die hebben zy te voo-

ien als ©anoodighedeniiithaar Republijk ge-

boem.
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boete. Daarom is baarleven Uil engc-ruft .

nier goede wenen , billijkheic , iiberteic &c,
voorden.

Kerm. War meer? fou het niet redelykzyn

zo alle trachteden om Borgers van die Stad te

werden i

Luc. Ja het; zy hoorden met lijfen ziel

daar na te haken
,
geen tijd > weg of reife ont-

fiende, alles verlatende. He: Vaderlant moeit

foo taai in de gedachten niet leggen. Of dg fo

vafl aan Ouders, W ijf ofKinderen , verbin-

den: maar die moeten mede aangemaan*
werden, om de reis aan te vangen. Zoo zy

dan niet willen , ofdoorden ouderdom niet

kon ne i , fülr gy alles verlaten , en u blyher-

tig na die Stad geven ; laat u kleeren maar vry

t’huis, foo zy u befwaren, want daar wert nie-

niant zoo onbarmhertig gevonden, ofly heb-

ben noch wel een kleed vooru over. Want
ik hoorde daar ook een feerout grijs Man van

difcoureren
,
welke my aanmaande om met

bem te gaan, ik fou ’t fo goeten quaat hebben

alshy. Maar dewijl ik een jongen was,van alles

onbefchaafc, met andere grillen in de kop, foo

luiftcrde ik daar nier na, wam ik was noch

geen vijftien jaren out. Zoo ik hem miftchien

gevolge was geweeft , had ik ! uicen t wijf-

fel al in de Voorftad
,

of in de Poort ge weeft.

Hy feide my dat al de Inwoonders der Stad

vreemdelingen waren , en dateer verfcheide

Barbaren in converfeerden, (laven, mifmaak-

te
, arme en middelmatige , en dat yder daar

aan het Republyk deelachtig was, welke het

vry
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vry geftaan had daarna toeterdfcn. Die zy
tot Mede-burgers aannamen, wierden niet na
haar Geflacht, Afkomff

, Staat, Scheonheit cn
langheit &c. ondervraagt, want dat wierdc
niet geacht. Maar die de regceringe van de
Stad fich wilden aanmatigen , die meed:
verfiandig zijn , en na eerlijke dingen trach-
ten, fonder met eenige lullen ingenomen te
zijn. Ky fcide ook waar men eerffaan die Stad
quam , en die dan (ïch foo droeg, hoe hy aan-
genomen wierde. Vorders wiftmen daar van
geen quader of beter, Edel, Onedel

, Slajf,

Vrygebooren
, ofvan Hechten en geringe af-

kom 11e.

Kerm. Nu kond gy dan we! merken,
z\*m , dat het op geen los fondamentgegront
is, dat ik foo begeerig daar na ben

.

Luc. Ik verlang daar a! foo feer na als gy: ik

weetniet, oPer welytsis, dat ik liever fou
willen wenfehen. Zoo die Stad hier foo dich-
te by was , ik had daar al lang na toe geweeft,
ja , ik fou daar al een geruime tijd gewoons
gehad hebben. Want dewijl die Stad feer ver»
re gelegen is, volgens ufeggcn,cn dien Rhap-
hodi ft Hrfiodus

, foo wilde ik wel geern de
gerechtfte weg weten , om niet veel omwe-
gen t* gebruiken : wat dunkt u daar van Her-
m otime.

Kerm. Hoe fou ymant daar anders komer f
Luc. Zijnder niet veele ontelbare diefich

aanmatigen de rechte weg te konnen wijfen ?

bet fchijnt dateer feer veel wegen zijn,en daar-
om komen zy niet met malkander overeen

,

d'eene
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d'eene gaat Ooft of Wcft, dender weer

Noord ofZuid. Sommige wijfen.u een fecr

piaifante groene wei vol bloemen en liei&ly-

ke kruiden ; andere weder een ftcenachrige,

feobbeligeen hobbelige weg , die de .reifiger

moede, dorflig, cn fwccterig maakt. Al is

*c dat defe wegen zoo vcrfcheide zyn * komen

fy evenwel noch al tot een en defelfdeStad.

Hier over ben ik twijffelachtig. Ik vraag

daar Man en Maagt na > die maar eenige

eude aanfienlijkheit fehijnt te hebben. Een

yder feide dat hy de naafte weg weet.; andere

fegï>en dat die weg daar van afdwaalt , en dat

men door die weg daar niet gekomen is.

Kocmik by fijn gebuur, die weet de fijne def-

tig op te pronken, en veracht fmadeiyk een

anders; foo doet al dereft : hier door ben ik

foo verabufeerr, doordien elk feide dat fijn

Trijntje de mooifte was.

Herm. Ik wil u ,
Luci&ne

,
uit al defe ver-

twijfftlinge wel helpen. Gy fulc niet licht

bonnen miflèn ,
foo gy na die wilt lui-

j]cren 3 .welke voor ons die reife. afgelegt heb-

ben.

Luc. Wien fou men geloofgeven f ofwie

hcefc de voorgangers gevolgt ? wat weg zijn

fy ingefiagen ? al wederom komt'er vertwijf-

fclinge van faken tot menfehen.

Herm. Hoe dat?

Luc. Die fich op de weg vanPlaf ge-

ven , en hem volgen, die fullen hem prij-

fen : die .Epicurist nayolgt ,
prijfen hem

©ok al fonder twijffel : zoo dat d'een den-
der
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der recommandeert : en gy prijfi: de uwe
boven alle andere » is het foo niet hier-

moiitne ?

Herm. Waarom niet ?

Luc* Derhalven ontdoet gy my noch al

defe warknoopniet, want ik weet niet wie

ik noch belt van de reifigers fal geloofgeven*

Want als ik ymant ipreek , hebben sy alle

maar eene weg gercift, mcinendedat die de

berteis 3 -welk na die Srad toeleic. ik kan

ookniet weten of hy de waarheit feir. Dat

het nu eindclyk tot een Stad gekomen is , dat

wilik welgclooven , maar ofhynuby die is

geweeft , daar gy en ik wel geern fouden

willen zyn, t wijffel ik, want defen na, Ce>-

rinthen gaande , meinc miiïchien dat hy te

Sabel quam , en die na Eabel reifde , dat

hy te G&rinthen belande. Hier in ben ik al

weder onfeker. Die foo elders een Stads

het, hict juiftdadelyk Corinthen niet : want
Corinthen is niet alleen een Sadt. Want
gelyk daar maar een Corinthen is, alfao is'er

ook nootfakeiijk een ware weg , dewijlder

maar een Corinthen is , de andere wegen
ieiden wel ergens anders na toe , als na
Corinthen. Of ymant modi: zoo betoo-

vert van (Innen, zijn 3 dat hy meinde daar-

om na het Noorden en Ooften ging 9

dac juift de rechte weg na Corinthen moert
zijn*

Hermotimus* Hoe iou dat ook kon-
nen zijn , daar elk een byfonder eind
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Luc, Daar moet, lieve vriend, al vry goede

acht ge nomen werden, ctn een goede wegen

voorganger uit te kiefen. Wy moeten da:

fpreek- weert niet navolgen ,
dat toyjooonbe-

raadilaagtgaan daar ons de voeten[uilen voe-

ren : want dan (ouden w y wel in plaats van na

Corlntben te Bahl,of te BaSlren komen. Het

fou ook onvoorCchtig zj n.dat w y het k> op de

foituin Heten aankomen, agtende de bette re

zijn , die wy foo maar flechts mfleegen . t Is

gekurlyk dat fulx gefchieden kon, en c is wel

eertijds in die langduurige tijd gdchtet. ik agt

het evenwel niet redelijk , dat men Van lui e

ercote dingen foo onbedacht de hoop ver-

loeren fal geven. Ofdie maar m een klein

hoekien dringen,willendein een biefe Schuit-

jen, als men fegt ,
na ItmUnoiaEgttn varen.

Wy konnen ook geen reden bedenken om ue

fortuin te befchuldigen,foo hy met
foo veel te

fchieten en te werpen,de ware weg,die onder

foo veel dwaalwegen leid ,
niet heeft konnen

treffen. De Boogfchieter van fJomerus heeft

dat geluk niet mogen hebben, want, wanneer

hy een Duiffou fchieten, foo brak het tou van

è boog ,
ik mein dat het Teuerus gewee 11 »

:

Hetkomt met dc reden overeen, dat erhoope

moet zijn van vee! te <juet ften ,
en te fchieten,

want het is geen klein gevaar ,
dattnen voor

een korte en rechte weg, op een van die

dwaalwegen raakt, hooper.de op een goede

fortuine. Infooeenfaak moet men vergelij-

kingen en betooningen gebruiken, t Is niet

licht weder tc herroepen, en foo heel hrnds
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behouden weeree komen* wanneer ymani
flch fo eens in zee geeft \ is nootfakelijk datrcfe

baren van de zee het (chip moeten gins en wc-
'I
der flaan, waardoor men zee-fiekis,enpijnrire

\ hooft krijgt, Eermcn flch ter «ee geeft

I
hoort men eens na de wint te flen^ofhetJon-
ker Jan in 'toog is of niet, of het vaarbaar

wrecr is, &c. Ook dient hy een goede Schip-

I
per uit tc kiefen, met een fterk Schip * dat eera

j

ftootje kan uitftaan.

H er M. U oordeel is leer goet, ik hebVr
niet ter werelc tegen. Evenwel dat moet ik

I

feggen , foo gy de ronde doet , van efeen toe

i d’ander , foo ben ik verfekert , datgy geen be«

I

ter vinden fult als de Stoici. En foo gy te C#-

I

rinthen eens wilt wefen* foo moet gy die na-

jj

volgen met de voetftappen van Chryfippusen
Zenm. Anders is het te vergeefs* wrat gy daae

aan befteet.

Luc. Meintgyin \ gemeen gefprokèn te

hebben Hermotime, buiten alle t wijffel. Zoo

ymant op de weg van Plato wil gaan, of Efi-
cnrus tot een leidsman hebber, ofdaarenbo-

ven noch andere , foo falik nokte Corinthe*

komen, ten zy ik my met haar op de weg be-

geef, foo ben ik dan genootiaakt fonder on-
dcrfcheit te gelooven,dat wat abfurd is: ofeert

fufpeft re houden ,
dat het befte is * tot dat ik

j

een vinde, die het my valt toefeit. Alhoewel
ik van alle die faken onervaren ben , foo fal fle

nochtans u als een getrouw vriend geloof ge-

ven, die defe eenige weg gepaiïeert zijt, en de
Strffe navolgen. Och of dan ymant van dc

Ee Goden
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Goden PUto
, ^rijliteles, en d’andcre Phiïo-

fophen weder uit de hel liet komen: zy fou-
!

den my dan wel voor recht roepen, van dat ik
naar injurie had aangedaan: (eggende, wac
komt u over Luciane

, datgy Chyfippus en
Verton boven ons ftelt, die lang te voren ge-
weeft zijn , neemt gy niet cens een proef van
on (e woorden ? fou het dan genoeg zyn meinc

gy , dat ik feide dat myn vriend Hermotimns
dat geraden had> wy kennen hem niet, fouden
zy antwoorden, noch hy ons niet : daarom is

het onredelyk
, datgy ons alle Tonder oorfakc

ftilt condemneren
, en dat gy foo een perfoon,

die de weg van de Philofophie nauwlyks
weer, fulc geloofgeven. De Wet- gevers gc^
bieden de Rechters op foo een maniere niet

,

datgy de eene party alleen fulthoorén, en de
andere vcronachtfaamt wert$ maar zy bcgce-
ren dit menfe beide fal hooren; om des te be-
ter de (aak te overwegen , en te kennen wat
goeten quaat zy. By aldien het foo niet ge*
fchiet , mach men appelleren

, en dat vonnis
herroepen. Maar fo fny ymant eens vroeg, fegt

my Lucixnè
, wanneerdereen JEtbiofcr was,

welke noit buiten fijn Vaderlant geweeft
was, enfeidedat’ergeenmenfchenvanandc- ^

re koleuren konden gevonden werden als

zwarten : zou hy dat daarom een ander doen
gelooven ? daar mocht ymant van fijn Lands-

i

luiden , die wat ouder was (eggen , waar hy
datgehoorthad, cn hoehydatfoo ftouc dur-
ftéyerhalen t want gy hebt noit buitens
l amis gerei ft, gy wee: niet hoe het met ande-

' v
rc



ofvan de.Se&en. 65 x

re Volken gelegen is, hebt gy ’c oit gefien? foti

men niet /eggen dat die Man wel fe-ide ? wat
raadflag brengt gy nu voor den dag Htrmofh

i
me}

Herm. ïk moet u gelyk geven : het wai
billyk datjïjn iloutigheit foo bedivongen
wicrdc.

Luc. Dat dunkt my ook \ geen ik ver-

der verhalen fal,hoc u dat fal aanitaa«,wect ik

niet, \ is althans wel na myn firn

Herm. Wat is dat doch ?

Luc. Die Man fou dan dit voor den dag

brengen •* derhalven LncUne , hebt gy ons

tpalyk fuik een voorgefielt, die alleenigfoo

maar de fententien der Philofophen gelcert

heeft? gelyk als een vriend Mermttmus , die

noit in ccnigeAcadcmien vanPlat$,o{Epku*
mrgeweeft is, of oit met ymant eenigefami*
liariteit gehad heeft. Soo hy legt dat donders
Philofophen niets foo (choons en waarachtigs

hebben, als de SteifeSz&e. Is het niet wat te,

Hout cn lichtveerdig , alles foo te bepalen , en
vry uit te fpreken , voornamemlyk 5 daar hy
maar van een Se&e weet , en noit een voee

buiten JEthjiopien gehad heeft ? wat meint gy
dat men hem lou moeten antwoorden? dat al»

derwaarachtigftc, te weten* dat wy ons tot de

Stoife Se<fie geven , en hare Philofophie lee-

ren , na dat het ons goet dunkt te moeten phi-

lofopheren ? wy weten wel wat zy feggens

want onfe Medler die fielt die dingen voor

,

en verwerptfe altemaal . Meint gy dat de am*
woorde by Ffoto?Efiwrm , en andere fou»

Ie a d^n
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Jen konnen volftaan? fullen zy niet al lag*

diende met alle recht en reden tegen my (eg-

gen : wat doet uwen vriend Ffermorimus
,

Lhuam, dat gy hem foo groot acht, om hem
van onfe ttrydige fententien geloof te geven

,

hy meintmifichien dat al onie dingen foo vals

*yn , als zy gemeenlyk afgefchildert werden ,

dat dikwyls door onervarene, en die de waar-

heit foeken ce verduifteren, gedaan wert? offo

hy ymant van den worftelaars fich fier oefFe-

men, eerhy in hetlantisgevrcert , al fchop-
pende en tredende in de lucht, ofmet de vuifl:

een ydele flag geeft , als ofhy fijn tegenpartye

floeg , fal men hem dan jutfl voor onwinbaar
uitroepen ?fal men niet feggen , dat het feer

lichten veilig is den glorieufen Soldaat Thra-

fi te gelyk als de kinderen te ageren : maar dat

de vi&órie ^erfl: kan geoordeelt werden,

wanneer hy fijn Vyant kloekmoedig heeft af-

geflagen, en moede gemaakt
; en anders niet

foo gaat het ook Hermtumus , welke meint

dat het overwinnaars zyn, die daar in de fcha-

duwe foo wat weten te fchermutfelen , en te

vechten ,
alwaar geen Meefter prefen: is : of

dat die dingen die van ons verfekert werden ,

foo lichtte repoucheren zyn. Dan fouden wy
de kinderen gelyk zijn, die papiere huisjes

maken, welke licht konnen verbroken wer-

den: die in boogfohieten geoeffent zijn,,

vergaderen eenige ftoppelen, hangen die aan

een ftok , en fchieten daar van verre na toe.

Zoofy dan by geluk het doel komen te tref-

fen y en daar door heen gefchooten hebben

,
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(oq roepen zy terftonc Bart op ,
^!s ofzy een

grcote Taak verricht hadden. De Ferfanen

doen op foo een manier niet, noch ook de

Scythen. Maar zy fitten in ’i begin op een

Paert, en werpen al rijdende hare pylen uit:

ook doen zy dat aan dingen die fich bewegen

en niet ftil ftaan ,
gelijk als aan de gene die

vluchten, als wilde dieren $
voornamentlyk,

vliegende Vogels. Wanneer zy al na een doei

fchieten , foo doorbooren zy met de pijl een

dwers-hout, ofeen fchikmet Ofle-kcr ge-

maakt.Dan foo zyn fy verfekertom de Krygs-

wapenen te konnen vernielen. Daarom Lu-

ilxnt ,
legt aan FJcrtnoümus van onfent we-

gen , dat fijn Meefter nafulke ftroobundeltjes

Ichiet : en datfe dan feer ambitieus konnen

roemen , als offe dry Man feven armen had-

den afgeflagen. Zy vechten tegen de cgjse.e

fchetfeh en lchilderien van ons , welke over-

wonnen hebbende 9 is haar Haan Koning.

Een ydervan ons moetkr tegen feggen, gelyk

als ^4chilUs tegen mtter: hy durft myn

ftormhoed ,
noch ^luirnagien niet tent aanfen.

Dit (uilen zy al te maal feggen, doch een yder

in ’tbyfonder het fijne. Buiten alle twijftel lal

PUto yts voortbrengen ,
van ’t gene hy in D-

ellien bevonden heeft, van welke hy eigene

ondervindinge heeft. Menfegt dat Gei on den

Tyran over Syraxufen^ een feer ftinkende

mom hadde : ’t welk hy langen tijd felfs niet

en wift, niemant onderwijlen durfte hem hier

yts van leggen , dewijl het een Man was van

eroote macht: dit geduurde foo lange tot

Ee 3
hkh
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men hem een vreemt Vrouw-menfch bracht^,

dicdevrymoedigheitnam , om hem fulx te

doen merken. HieroYerontftak hy gewel-
dig , en bekeeffijn Vrouw , waarom fy hem
luk niet te kennen gegeven had , daar zy het

wél lange geweten had, Zy bad hem om ver-

giffenifTe, ïeggende, dat fy noic zoo na by een

ander Man geweeft was, en meinde dat al de

Mannén in *z gemeen foo een ftinkendo adem
hadden. Alfa6 is \ met Hermoslmns gel -gen,

\Velke alleen met AzStoifeSz&z tedoen gehad

heeft; PUto fou fonder tw
i j
ff-I feggen/dat hy

dan van andere luiden hare dingen weinig

weet. Diergslyks weet ik dat Cbryftppnsfou-

de antwoorden, cn mifichien noch meer, foo

ikhemonveroordeeltliet, en foo tot Plato

overkapte. Om met weinig woorden tefeg-

gen, en te beflaiten , acht ik , dewijl het on(e-

kêr is: welk de tfiaracheigtte der Phrlo-

fopherrisjdatmengeene moetuttkiefen, d>
wijlder fmaatheit te verwachten is , wanneer

gy d’eene uitkieft, ca dender vcroiiacbc-

iaamr,

Herm. By ortfe broederlyke vrientfehap,

Lucitne, Iaat ons Plato^riftotelcs, Epicnrus
en andere laten varen. Ik ac’ufe niet waardig
om met ha ir te twi ft -redenen. Vorders , la-

ten wy onder das beiden eens fien, of het een
Philofoophfe faak is?, welke ik bekragtige te

zyn. Watquamende jEthUptn-m het Vrou-
wen vmQiUn, heel mtSirtcufcn hkr te paf-

fen?

Luc WfiMIsh dat'lateii varen 5 dewijl gy
meinr,

t
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fijdnt 3
darwet tot onsoogmerk niet en dicnr.

'Gaat maar voort met fpreken,want het (cheen

dat gy yts vreemts voor had te leggen.

Merm. My dunkt in alle manieren, LucU-

m ,
dat die de Stoife fententien geleert heelt ,

cndieopfijnduimtjc weet, dewaarheit ge-

noegfaam kan bcoogen , al is ’t dat hy met de

ander e noit te doen gehad heeft • Bedenkt eens

te degen by u felvcn. Zoo y mant alleen tegen

ufeide , dat tweemaal* twee, vier was. Dan

moet gy van Man tot Man deronde doen, wy
die in de Cyfer-konft ervaren zyn 5 op dateer

niet een gevonden wierde die feide , dat het

vyfoffcven was. Zoud gy niet dadelyk leg-

gen, dat die Man de waarhcit gefegt baddek

Luc. Ja voorwaar Hermvtime*

Herm. Hoe dunkt u dan dat het nieten

foude konnen gdchieden , dat die in de Stoile

fehoole gaat, daar de waarhcit gefproken

wert, welkerstedenen met de waai heit over-

een komen, geen ander fou van doen hebben,

daarhy nualreede verleken is, dat het niet

wefen kon dat vier vyfloude werden , al wa-

render oneindige PUtoos ol Pythagora**) ore

fulxtoelionden?

Luc. Dat raakt de faak niet eens, Hermo*

tmt
,
want *t gene feker genoeg i$ >

vergelykt

gy met veifchcidenc dingen , die grootelyks

van haar verfehelen. Wat antwoord gydaar

op ? is’er wel ymant daar gy tegen twift daz

tweemaal twee fc ven of elveis.

Herm, Niemant, ofhy moeft met de kop

gebruitzyn*
Lvc*Be 4
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Luc, Wel? hebtgy wel air vmant om de
waarheit te feggen

, van de Stoici ofEphurti
getrefr, die niet en vericheelden van het begin
en einde der dingen?
Herm. Nok niet.

Luc. Ziet dan toe , dat gy my niet met val-
Jcheen ydele redenen my looflijk bedriegt,
daar ik u foo een goede vrient ben. Als \vy
dikmaals in de Philofophie Tochten

, wie de
tvaarhek mocht (eggen, (bo hebtgy gedacht

,

dat fulx de iWci toecjuam , feggende, datzy
vaft ftelden dat tweemaals twee viere was

:

lis noch duifter,ofhet wel fo is. DcEpicurei
cnPlatonici mogten feggen dat gy fulx verfon-
ficn had : wy hebben geleert dat het vyfof Te-

ven is . Dunkt ti niet goet te wefen, dat, daar

gy lieden fegt dat het gene betamelyk is > ook

f
oe: is, en dat de Epicnrti de welluft het
oogfte goet achten? daar gy lieden hertnek-

ïcelyk twift, dat alles lichamely k is;maar PUto
fegt dat in de natuur ook yts is dat onlichame*
lykis. Dat gyeprft(eide,’c geen foo t wijffel-

achtig is,de Stoici eigen is,om wijffelbaar vaft

te (feilen. Maar dewijle andere dat fichaan-
matigen, en feggen dat het dat is , foo hebt gy
een groot oordeel van nooden , dunkt my.
Vorders foo yder een dat gevoelen had,dat de
Stoici alleen waarachtig meinen, dat twee
maals twee vier is, foo Temden de andere wel
haaft,meinik, moeten fwygen. Want foo
lange zy noch met difputeren niet met mal-
kanderovereen komen , en de Taak nog tullen

feaidc 15,20$ moet men haar altemaal liooren,

of
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of wy moeten weten , dat wy allcenig ui

gunfte oordeelcn.

Herm. Het fchijnt Lacune, datgy mijn
I woorden niet wel verfiaan hebt*

Luc. Daarom moet gy het my wat duide

-

lijker feggen , of yts anders , maar wacht fulks

meer te leggen.

Herm. Gy lult het terftont hooren , wat

het is, ft geen ik fegge. Neemt eens, dat*ci’

twee in den. Tempel van Mfculapius 3 ofvan
Dlonyftus gegaan zijn , en dateer een goude
Phiool van het heilige geftolen ofverloren is

:

5500 is nu buiten twijffe! van noden,dat menie
beidenaerfHgonderfoekt , wie van beide de-

lèlve in fijn fak gefteken heeft.

Luc. Wel te degen*

Herm. Nootfakelyk moeteen van beiden

die hebben.

Luc. Waarom, want hy is verloorcn }

Herm. Zoo men dan by den eerften de
goude Phiolevind, foo is het niet van noden ,

dat men den anderen ondertaft. Want het

blijkbaar genoeg is, dat hyfe met en heeft.

Luc. Datisfefcer.

Herm. Enfoomendiebyde cerfte nieten

vind , foo volgt daar uk datfe de tweede moet
hebben : dan hoeft men niet lang te onder

-

fbeken.

Luc. Dat is ontwijfelbaar.

Herm. Zoo is ft met ons ook,foo wy nu de
Phiool by de Stoicl vinden , foo is het overtol-

lig andere te ondertaften ; want wy nu gevon-

dcnhebben, ft geen wy begeerden, en van

E e 5
over-
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overlange na gefotht hadden : waarom (blij-

den vvy ons dan met vcrgeeffc moeite langer

ophouden, en moede maken ?

Luc. Nergens orn. Soo^defe Phioo! by u

gevonden werc, foomocc gy no :h weten of

het deverlaorene is * of een gifee. Daar gaan

niet alleen twee in den Temael,maar meteen
heeie nfenieht*. Ooimvijffelt men dikmaals

wat hot zy dnt'ei' geftolen is> ofhet een Baker,

Phiool of Krö&ne i& d
r

£en e Prie her fegt dir,

cn d’ander dat, zoo datfemst malkander met
overeen kcfcn'eojfommige zeggen van een Ico-

pere, een ander van- een fdvere ofgotrie. Zo
dat menfc akemial die in den Tempel ge-

weert zijn, dient uir te trekkeftjals men defclve

wil opfpeuren. Alhoewel by de eerfte de
Piviool gevonden is, noclixansdienen zy adte-

naaal uitgefchut re werden.

H ER\f. Waarom iïrtLxciane

}

LuC. Om dat men niet verfekert is of het

defelvc Ph'iool was, drezy verloren hadden >

Alhoewel zy daraltemaal cenmon lelylc fei-

den 3 nochtansfeggen zy nier al le d u het een

goudegeweeft zy. Al was \ fake dat zy alle

toefteinden , een goudegeweeft te zy n , foo

moeten evenwel al de andere onJerfoeht

‘werdén. Want gy wel verfekert, dat def£

defelfde was,dcwijlder ontelbare goude Phio-

knzyn?
H erm. fk fou hêt :wel voorliet naaide gc-

looven.

Luc. Zo is iri alle nï snieren van noden, dat

'z/aHetotden öndtffo'sker naJ'ircn^en'tgcen

by
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by een yder gevonden wert, men in \ midden

j

ftelt, om daar uit te giften , welke dat den
Tempel toehoort, 'c Geen aldermeeft doet

twijffclen , is dit , dat alle die uitgetrokken cn
onderra zyn, elk wat heeft, d*een een Beker,

d’andereen Phiool, de derde een Kroon,*t Cy

van yzer , filver ofgout. Endan is het nóch
niet klaarbiykelijk genoeg, ofdat tót het heili-

!

ge hoort ofniet* Hier is dan een groote war-

I

knoop, wie gy u i t fo een hoop van Kerk - roof
lult befchtildigcn; daar zy alle malkander' ge-

lijk zy n. kis niet wel te weten, wie van allen

het heilige berooft heeft : want veele private

ij
perfoonen gebruiken die in haar fauis.'t Is een

groote onwetenheit, mein ik , dat defe verlo-

ren Phiool niet gemerkt is : want neemt eens

datfr geteikeru was met dc naam van dieGod

,

ofvan die gene die hem heeft toegewijd , foo

fou men foo veel moeite niet behoeven san &e

wenden om die te oriderfoeken , want dan
was by licht te kennen. I k geloof

,
Mernmi-

me
,

dat gy dikwyls indeOeffcn fpdengc-
1 weeft hebt.

[
Her M. I fe heb'er, geloof ik , meer dan dui-

|

fentmaalgevvceft;

Luc. Hebt gy dan wel oit naa

thetengefeten ?

Herm. Ik fat niet lang geleden , in dc Ö*
ïympife Spelen , aan de linker zijde: alwaar

j&uandrida, d e Soon van jËlem my het fpefh*

Lel belcttède. Ik'had geern alles nauwkeurig

geilen , van ’l gene omtren t de Rechters ge-

|
khiede, -

Luc.Ee 6
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Luc. Gy weet even wel, mein ik , wat ma -

33icr van lootcn zy gebruiken
,
me: wie men

worftelen,ofvuitt-flaan lal.

Herm. Ja ik.

Luc. Gy fult fulx wel te degen weten ,

•wanneer gy het van naby gefien hebt.

Herm. By outs, ten tyden van Hercules
,

plegen het Laurier- bladen te zyn.

Luc. Wilt geen oude grollen ophalen ,

«laar'c geen gy nu gefien hebr.

Herm* In ’t begin quam'er een filvere

Icruik voor den dag , die >4folU eoegehei-

ïigt was , daar wierden eenige kleine looten

ingefmeten, ingrootealseen boon, op welke
Letters gefchreven ftonden. Opdc eene een

op dender een B y op de derde eenG , cn
aoo voorts werden de andere getekenc met
3*et getal der Worftelaren. Daar zijn altijd

-twee looten die met eenderlci Letter getekent

•ayn. Baar komt dan een yder van dc \Vorftc-
Jaars » welke lafher eerfi beloften doet : hy
bleekt fijn hand dan in de kruik, en trckt’er een

loot uit, en zoo na hem weder een ander.

Daar ftont dan een geeflèlaar met een zweep
by , welke belet datfenict lefen fouden , wac
«en yder uitgetrokken heeft. Als nu elk fijn

3oore gekregen heeft, dan komt een
thes, ofeen uit de Rechters, foo ik mein

, (ik

weet het foo nauw niet) die doet de monfte-

ringe, en befiet de looten. De gene dan die

gekregen heeft., laat hy worftelen of vuift-

Haan met de ander die de gekregen heeft:

alfoogaac het ook met die de B en andere

Letters
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Letters hcefr. Defe manier van Sooten werd
ook gedaan met even Letters , als met vieren,

,

achten , en twaalven. Maar foöder oneve i

zyn 3 die looren met vyf , feven , negen &e.
Dan wen de Letter diederoverfchiet* met.de

andere weder in de kruik gefmeten , om d t

die geen Letter heeft 3 die met hem een paar

kan maken. Die dan defe uirgetrokken heeft

,

die heeft het gelag over die gene die dan

worftelen Tullen , wachtende tot de andere-

alcemaal geëindigt hebben : dewijl hy ge-n

mede-Lettcr heeft
,

moet hy die noch vo!

krachten is, met ai de afgematte vechten.

Luc. V/at, dit is het dat grootelyks bs>;

geerde. Derhalve» zynder negen , elk trekt

fijnlootjenuit de kruike. Doet gy nu de mon-

ftering
,

(want in plaats van fiender hl ik u

Rechter maken) en befiet de Letters. Gy Tuk

mein ik niet eer weten wiePrefes ial welen 5i

voor en aleer gy omgekomen zyt, en die by

malkandcren hebt gevoegt.

Herm. Waarom fegt gy dar LucUn&ï
Luc. Om dnt her ónmogelijk fchynt , dat

terflont die Letter gevonden werde , welk®

de Prefes uitwijd: gy kond die Letter dik-

maals wei vinden, onleker zijnde nochtans of

dat wel de eigende is. ’z Is te vooren niet ge-

fcgc , of het de K , M ,
of I Tal zijn om hem uit.

te wijfen : welke gevonden zijnde* kond gyfe

tot het worftelen te Tarnen koppelen. Als gy
aan de B komt, moetgy noch de andere op-

Toeken die een % heeft, en die opgefochtheb-

bende
> vinegy tweepartyen. Enalfoo doet

£e 2 g/
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L u C l A N I Hemotimus

,

gy met al de reft, tot dat die overblyft , welke
geen Party en vind.

Herm. Wat fou i gy doen, foo hy ten eer-

ften, of ten tweeden u voorquam ?

Lüc. Niet: maar gy Rechter der Grieken r

ik wilde wel weten wat gy doen (oud , of gy
hem terftont voor prefes foud verklaren, of

meint gy dat het nootfakely k was> dat gy cerff

de ronde foud moeten doen, en yder befien^of

ymant diergelijke Letter hadde.

Herm. Ik kan het feer licht weten, Lucia -

nt
} daar der maar negen zijn. Wantfoo ik de

E op de eerfte of tweede plaats vind,foo moet
die v’oorfeker prefes zy n.

Luc. Hoe dat foo Ffermotimt ?

Herm. In defer manieren; \ isfekerdat'cr

twee zijn die ^4 hebben: en ook foo veel van

de B, O cn Z>; uit defe vier Letters worden
dar. acht \VoriIe!»r$ t’zaam geftclt. Zoo is

het fekerdas’cr E moet overblyven, welke die

dan heeft , moet onget wxjffelc prefes werden.

Luc Zal ik u prijfen Hermotime
,
om u

voordeftig verftand
,

ofwilt gy dat ik tegen-

fpreek
,
't gene ik makkelyk tegenfpreken kan.

H erm. Ja: ik verlang fêer wat her is t dat

gy in foo probnbelen faak kond tegenfpreken.

Luc. Gy hebtgefegtdatde Letters volgens

haar order van st , B , tot her einde toe ver-

volgens gefchreven werden na het getal der

Worftclaars. Ik kan u in de Olympifè Kamp-
fpclen dat lichtelyk toeftaan. Dat men dan fo

maar onordentelijk dc Letters uickofen, als

V
7 •&c, En laat hier van looten

gemaakt
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gemaakt werden rot acht toe, en laat de J*T de
negende zijn voor den Prefes. Wat foa i gy
dan doen,foo gy eerit de AT quaamc te treden *

1 ten zy gy de ronde gedaan had , fooeen niet:

meerenvond? op defe maniere Tuit gy niet

|

wel konnen weten wie de Prefes lal zyn.

Hsrm. Ik kan u niet wel hier op antwoor»
den, 't is my te hoog.

r Luc. Dit fal ik u n och op een ander manier
doen confidereren, lat men cens geen Letters

gebruikte , maar e *nige andere Teikenen cn
Cnaraders, gelijk &:JEg)ptenakrs in plaats

van Letters gebruikten, te weten, Menfchen
met handen of Leeuwen hoofden , of vvy Tul-

len dat laten varen, om dat die dtngen vreemt
zijn, en van ons voornemen afdaalen. Maar"
laten wy enkele eenvormige dingen nemen,
gelyk ais twee Menfchen, twee Paerdengwee
Hanen, en foo veel Honden

, en laat een ne -

gende, (zijnde het befte en voornaam fte lot)

een Leeuw welen. Zoogy nu vooreerft de
figuur van de Leeuw in handen kreegt, hoe
fult gy giften dat dit de profes fa/ vvefèn

,
tot

datgyfealccmaal bekeken hebt , of'er noch
ymant anders mocht zijn met een lootje, daar

een Leeuw op ftaaif

Herm. Ikkonu-hicr geen befeheit • op ge-
ven Lacune.

Luc. Ik weet niet hoe gy daar ook op fofc«

det antwoorden. Wam fob wy willen Toe-

ken die de goudePliiool heeft , ofte prefes, of
een goede voorganger na CorinthenEoo moe-
ten wy haar alle onderfoeken , en op die ma-

niere



964 L u c i A N i Hermvtmus ,

nierefalmen noch al nauwlyx de waarheit
konnen vinden. Zoo my ymant een geloof-

waardig Raadsman fou werden in de Philofo*

phie , feggende , dat ik in aliemanieren in de

Philofophie behoorde te fluderen. Defe (al

ik dan alleen kennen, die van die dingen

weet, en d’anderealle verachten, die dikwyls

de beftePhilofophie konnen leercn.Zo ymant
my een perfoon voor bracht , die fchoon van

gedaante was , en feide, dat, die de (choonfte

vanalleMenfchen was,(oii ik daarom terftonc

fijn woorden geloof geven , ten zy ik wift dat

hy eerft alle Menfchen geficn had, alhoewel
die perfoon al vry fchoon was. Ik kan niet wel
weten wat fchoon is , ten zy ikfe alle gefien

had* Wy hebben hier geen fchoon van noo-

den, maar het alderfchoonüe: om welke cc

vinden wy groot werk moeten aanwenden.
Wy zijn niet te vreden in een minnelijk en

fchoondaantig Menfch, maar wy moeten hier

deopperftefchoonheit, boyen welker geen

grooter te vinden is, hebben. Welke nooda-
lijk een moet wefen.

Herm. Dat is de waarheit.

Luc. Zoo gy dan ymant by my brengt,

die in alle wegen der Philofophie geverfèerc

heeft, welke weet wat Pythagoras > PIAto ,

'jfrijioteler, Chry[ippus,Epicur ns y en ande-

re feggen ? en dat die de naa&e weg van alles

kofe, die de Reifigers regelrecht het geluk

bracht. Alswy foo een bevonden, houden
wy van alle moejelijkheit op.

Herm. Zoo een Manis qualyk te vinden ,

Lucianc* ‘ JLuc-
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Luc* Wat fullen wy anders doen, &fer-

motimt} men kan daarom fijn finnen daar niet

aftrekken , want wy zijn voor tegenwoordig

foo een-voorganger behoeftig. Laat ons dan

aangaan , kgeen ik aldergeraadfaamfi en vei-

!

ligft acht, dat ymant van ’c begin afalle Se&en
doorloopt, enailevlydenneerftigheidaan-

: wend, wat een yderfegt.

Herm. Volgensuwe woordenfoude lui*

noodigzyn: ten zy hettegenftrijdig fcheen*

\ geen gy daareven Tcide , te weten , dat het

hoog en zwaar was, dat, die fich op eene weg
gegeven heeft , wederom met uitgefpannen

zeilen Tonde weder komen. Hoe kan het zyn,

dat die in de eerfte befig is, al de andere door-

loope.

Luc. Dat Tal ik u wel met èen woort
Teggen : wy Tullen doen volgens hec voorne-

men van Theftus , nemende een draai van de

Treur-fpeelige a riadne , zoo Tullen wy geen

dWaalwegen inflaan ; dan twijffel ik niet , of

wy Tullen Tonder moeite, den draat volgende,

mogen wederkeeren.

Herm. Hoe komen wy by die sfrladne ,

ofwaar fullen wy die draat vinden ?

Luc. Zijt weltevreden, my dunkt dat ik

die al gevonden heb ,
welkers loop gevolge

zijnde , fullen wy daar wel uit raken.

Herm. Wat is dat dan f

Lue. Ik fal van het myne nierfeggen,maar

uit de moot van feker wijs Man: JFeeft nnch*

teren , en weeft gedachtig ,
datgy niette licht

gelooft- Zoo wy niet al tc licht gelooven,.
;
c geen
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'tgcen wy hoorcn, maar als de Rechters
, die

ook de andere partye laten fpreken , foo kon-

den
lchtelykaJ warknoopen ontvlic-

^ ^
ERM- Gy fegt wel, ik fta toe dat wy fdks

Luc. Tot wie van allen fullen wy ons dan
terft begeven ? offou het even veel zyn ? laat
ons maar beginnen van dees ofgeen^ r e weten
van Pythagoras

, als het foo valt. Koe veel
t!jds fouden wy wel van doen hebben , om
Putoor keringen ten einde te brengen ? met
die vijfjaren

, in welke men zwijgen moet,
iu Jen dertig 3 often minflen twintig genoeg

Herm. Laat het foo zyn
, by PUêq moet

men ook foo lange welen , en een weinig
minder by riftoteles.

Lüc. S09 veel Jaren.

Herm. Hoe lange men by Chryfippiu moet
welen, hoef ik niet te vragen. Want ik heb te

vooren uit u gehoon
, dat veertig nauwlijks

genoeg zyn,

Lite. Ja voorwaar. Nu by Eplcnrus, en
andere, ik moet haar niet te veel toeleggen»

aldaar leert men feer licht, want liet eens> hoe
VGe\Stoiei, Epicurei en P/*/<w/e/;daarzynder

van tachtentig jaren,diegecrn oefyden, datfe

noch niet alles te degen verihtan , van geene
men in hare Se&e leert , loo datkr in kenniïfe

van keringen by haar niets ombreikt.Zoo an-
dere hier in tegenflrevig zyn , fal nochtans

ChryfippHs, rifionles, en Plato dat n iet loo-

chenen
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chenen , voornamentlyk Socratei, die men
voor al niet verluimen moet, die opentlyk be~
leeclen heeft , d.u hy ri iet alleen alles ,

maar in

k generaal nietsen wift, ofdat hy alleen wift3
dat hy niet wilt. Laat ons eens van k begm af

tellen, twintig voor Pytbxgor&ffoo veel voor
PUto

, en 2 en weinig minder hebben wy de
andere toegeleit. Hoe veel jaren beloopen
d u wel t'zamen, fooder tien Se&cn in de Phb
1oHoph ie zyn.

Herm. Meer a
T

s tweehonJcrt, LucUne»
Luc. Zoolrctu raadfaana dunkt, laatons

daar een vierde deel afnemen, en neemt maas
vijfden jaren tot ydef ftudie, of laat ons lie-

ver de helft nemen.
Herm. Gy feilt veel beter konnen beflui ®

ten wat men in defe faak doen (ah Ik fie nu
wel dat in deler manieren feer weinig al de

Sekten door leeren, ai was su<ui&y vau

been afbegonnen,
Zac. Wacfoud gy ons nu beft raden Htr^

mnim& fullen wy nu loochenen e i verfaejen,

dat wy te vooren opentlyk beleden hebben ,

te weten, dat het beft is niemant uit te kiefen
,

ten zy hy eenydergeprobeart ha i
5 die dan de

ervarentheitniecenheefc , m oet die dan niet

na een Orakel te werk gaan ï

Herm. Ia.

Luc. Ik Ik wel dat het fecr nootzakelijk is
3

dat wy zoo out dienden te werden,9m die a!«

temia i te komen beproeven 5 om van de bete

uktc kiefen. Lrr wy dit doen, moeten wy in

den dui der ianfèn , en by geval hem met de

voet
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voet tegen loopcn, die wy moeten hebben.
En dat ons eerft voor de hand komt» is herge-
ne welke wy Toeken 5 cn dat door onweten*
heit van de waarheir.

,
Herm. Ik weet niet waar gy al die waar-

fcbijnelykeredenen vandaan haalt. Gy ver-
' Wart my met al u fubtyle difpuiten>die weinig,
tót de fulke doen. Het feïnjnt dat ik heden een
ongelukkigen daggehad heb , om dat ik- u te-
gengekomen ben , ik was al in de haven van
goedé hoop

, en gy hebt rny ineen onuitvlie-
delyke wanhope gebracht. Want gy toont

>
m
>
n n -ict wel kan weten , om

oarer foo veel tyd' toe hoort.
Lug. ^Vaarqm wijd gy dat u Vader Mt~

nccf4ttt
}cn u Moeder niet ?of liever de natuur

derlaken * die voortbrengfter is van alle din-
gen , datfc u niet een langjarige cn langjeven-
de Tuhmm gemaakt heeft , en datfc de
JMenfch een beftemde cind-paal gefee heeft

,

ten hoogften van hondertjarenMk hebmetu
di[purerende* bevonden^wac men uit onfè re-
dea-kan halen.

Herm. Geen iins : maar gy zijt altyd een
Jpot-vogel, ik weet niet hoe gy foo een
haat tegen de philofophie hebt 5 die ^y
gefoute cn gepeperde fchimp- woorden toe-
kaatft, en t'eenemaal fopt.

Lire. Wat de waarlieit voor een Taak
k , Tuit gy en uw Meeifer

5 die in alle
wijsheid en geleertheit doordrongen zyt,
beter uitleggen. Myn dunkt datfc de toe-
hoorders niet te feer vermaakt * om datfc

veel
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veel flechter en geringer is dan de leugen,

want die by de Menfchen in grooter achting

en aanfien is, om dat deze dan geen valhgheit

in Och heeft
, zy tvvift met groote vryjiglieid

onder de Menfchen , daarom maaktfe groote
mocjelykheit. Want gy houd u nu qualyk ,

gy neemt myn woorden niet wonder wel
af j om dat ik de waarheid hier over wilde feg-

gen, ik heb u openbaarlyk getoont, over wel-
ke wy groot begeeren en verlangen hebben ,

I
daarfe niet wel te krygen zijn : even als of gy
op een Stok- beelt wonder verfot waart,en dat

i gy u inbedde dat te konnen tot u wil krygen,
meinendedat het een Menfch was: en dat ik
daar nafag,en u uit liefde bekent maakte, dat
het een Bedt van Heen ofkoper was, dat gy
het tot ii wil niet krygen kondet, en gy feggen
zoudetdat ik daar qualyk aan gedaan had, om
dat ik niet wil dat gy bedroogen wert, die
daar hoopte op eenige belagchelyke ydel-
heit.

Herm. Zegt gy dit , Lucïane ? op dat-
men geen moeite tot de Phiiofophie fou-
de aanwenden, maar dat wy foo fouden
als weet- nieten op en neer gaan.

Luc. Wanneer hebt gy my dat hoo-
ren feggen > ik feg dat niet als of men
niet en hoorde te Philofoheren

, dat zy
verre.

.

Maar ik feg , als men in de Phi-
lofophie fal Ouderen, en door veele we-
gen tot de deugt komen, dat men dan de
naaite en kortfte weg zal Toeken in te
fkan. Als ons verfchetdene dingen voor-

gcftele
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gefteitzyn*'hoe fn! ik daar weten het befte uit

te kiefen, tenzy ik ydcreerft lal beproeft heb»
ben? daar na ofhet reifen lang is, en oPer haait

ccneind is. Maar wat dunkt u evenwel ? fuie

gy volgen, dat ufoo eer ft voör de hand komt >

daar mede,philofophe ren ^ enfal die u dan
winftby brengen?

Hfrm. Watfaliku al veel antwoorden,
daar gy fegt dat niemant wel Jeercn kan , ren

zy hy ouder wierd als de Vogel pbcenix en

yderSeéte beproeft had? gy aclft het ook met
voorgoet, dteregdooven, die daar lange

©ndcrvindmgcvan hebben, die hctprijfen,en

daargrootegetu igen iile weten van te geven»

Loc. W'iezyndie vcele? welke daarin ge-

confijtzijn
,
en door neer ftig onderfoek daar

fcer ervaren in zijn ? maar foo een vond , die

fou nvy alleen genoeg wefen. Maar als gy my
een grooten hoop onervarens ,brocht , die fal

ik nier licht geloovcn, tot datfe van alle faken

het rechte bcfcheit gekregen hebben»

Herm. Gy hebt dan alleen de waarbeit

door/piegelt , alle de andere van die philofo-

p heren, lijn ftouren fonder oordeel.

Ltic. Gy feefcbuldigt my vreeffclyk van

leugen, Bïamotimt,want gy en fchaamt ii niet

te leggen, datik my boven alle andere ftel, als

of ik my in V getal der wijlen wilde geftelc

hebben ^ Gy fchijnt vergeten te hebben ?
c geen

te vooren ge fegt is. Het fou te veel gefegt

zyn , dat ik de waar heit alleen boven andere

fou Weten» daar ik met al de reft onervaren

ben.

Kerm*
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1

Kexm. Gy fcgt
,

datmenfe alremani be-

hoorde te beproeven, en dat’er geen beter

middel is om uit te kiefen. Maar het is meer
als belagchclijk, dat men daar fo veel jaren aan

te kollen fou leggen: als of het in geen min-
der tijd konde volvoert werden. Het fchijnt

my feer licht, en londcr moeite byna. Want
men fegt dat een van de Beelthouwers (ik ge-

loofdat het Pbidjas is) uit de tengel van een

Leeuw afmeten kon,hoe groot het heele Dier

geweeft was , foo hy alleen met behoorlyke

proportie, d'andere leden vormde. Ik ben van

dat gevoelen,dat het u ook foo gaan fou, wan-
neer men 11 een menfehen hand toonde ,

en

voorts het heele lichaam bewonden was, wel
haaft fou feggen dat het een Menfehen li*

chaam was. Alfo kond gy ook d@ principaalfte

hooft-ftukken,daar dc meefte quaeftie over is,

in feer korten tijd op een dag iecrcn» Die ac-

curate en nauwkeurige kennis , daar veel tijd

toe verqui ft foude werden , en is geen fins no-

dig om het befte uit te kiefen , maar daar dient

veel oordeel toe.

Luc. Icmi.ni , hoe vaft ftaat dat op fijn

yoeten, Ffermotimus,
?
t geen gy ons daar fcgr,

dat men uicecnige deelen het geheel kennen

kan. Ik mein dat ik uit u redenen anders ver-

ftaan heb, dat die het geheel verftaat , dat die

de deelen kermen fel: en die maar een deel

kent , dat hy daarom geen kennifTe heeft van

de heele faak. Hoe kon nu Vbidias weten dat

het de tengel van een Leeuw was , ten zy hy

te vGorcn een Leeuw geGen had; foud gy ook
terftont
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rerhont durven feggen dat het een menfchcn
hand was,ten zy hy te voren menfchen gefien

had? amwoort , waarom zwijgt gy ? wilt gy
dat ik op de vrage die ik u voorite!,voor u ant-

woorden ? om dat gy niet kond antwoor-
den ? zoo het zoo niet is, fou ibïdias onver-

richter faken moeten wederkeeren. 'c Geen

gy voorhek raakt de faak niet eens : die gely-

keniflen komen overeen als een Koe met een

End-vogeL Phidiat noch gy, fou uit zoo
een gedeelte niet hebben konnen oordeelen ,

ren zy datzete vooren kennihe van her geheel

gehad hadden. Maar in deStoife Philofophie,

hoe kond gy daar uit een deel, kenniftelvan

het geheel krijgen?hoe fuk gy dat goct konnen
maken f gy weet noch het geheel niet , wiens
deelen dat zyn. Gy zegt dat men de principa-

le hooft -hukken der Philofophie in een half

uurtje kan toonen; te weten,het begin en ein-

de van alle dingen , de gevoelens van de Go-
den, wat haar van de ziel dunkt , dat fommige
zeggen, dat alles Jichamely k is,andere weder-

om , dateer verfcheide onlichamelijke dingen

zijn. Zommige nemen de welluften voor

het hoogde goet, andere hellen, ik weetniet

wat, vooreen betamelijkheden meer andere

duifentderlei dingen. Dit fou men dan fbo

lichtelyk konnen onderfcheiden en bepalen,

hier fou niet te beknibbelen vallen , hier di^nt

wel een heel jaar ten minöen toe. Hoe mehit

gy dat die geflnt zijn geweeft , die daar heele

Folianten van gefchreven hebben?andersncr-

gens om, dan ona andere daar toe aame ra-
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den 5 dat die dingen waar zyn , (Ybo ik mein

j

welke weinige licht te ieeren vallen. Nuc
l)ebt gy wél een Prieikr van doen, om een
beter electie te maken .* ten zy gy onverdiietig
in de Studie waart , en yder Sede wildet be«
Toeken. Ik ben daar mee hart teg^n, dat mei*
de Philofophie opzooeen voetniet enfoude
konnen verkorten

, gy hoefde al dieverfcheL
dentheden van zaken niet te wetan.zoo gy de
Priefter alle hooft-ffukken hoordet leien * en>
voor yder punt een offerhandc dedet Op deze-
wijze TouGod u van zeer fware arbeid konnen
verloden, wanneer hy uit de ingewanden
toonde, wat gy beft moeft ukkiefen. Wiltgy
dan noch een nader verkortinge hebben,waar:
toegy geen offerhanden hoeft, noch geen
Priefters met groot geit om te koopen : maat
Werpt dc lootenin de kruik , op welke de na-
men van de Philofophen gefchreven ftaan,en
laat dan een Jongetje van acht ofnegen jaren
daar een lootjen uit halen, die hem eerft in de
hand komt 5 het lootjen dan open doende *
zultgy dadelyk weten , wie gy in de Philoio*
phie fult hebben te volgen.

Herm. Dit is vol fchimpige fpotterniet*
vanugefege, Luciane, hebt gy oit wel wijn
gekocht >

Luc. Jadikwyls.

Herm # Loopt gy dan in alle kroegen en
herbergen om die teproeven en te dingen?

Luc. Geenfins.

Kerm. Ik geloof dat zoo gy in Y begin
goede wijn treft, dat gy daar by blijft.

£ f
"

- Lkcf
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Luc. Javoorfeker.

Kerm. Derhalvcn kond gy uitdat weinigje
wijns proeven, hoe het heelevac is.

Luc- Zonder tvvijffel.

Herm. Dat gy dan een anker wijn wilder

koopen , en tegen al de Wecrts feidc
,

geeft

my een Ocxbooft te drinken
,

op dat ik wete
öfdeheclewijngoetisofnier. Zouden zy u
dan niet met recht voor een narrekap hou-
den : voornamemlijk , als gy daar wat hart op
aandrong

,
zouden zy u dan niet wel met een

cïnmcr waters over de huid fmijten ?

Luc. Ikgeloofja, en dat niet zonder re-

den.

Kerm. Even eens zijn ook de Philofophife

dingen* Wat hoeft men het heele vat uit te

drinken, daar \vy uit dat kleine dronkje kon-

nen oordeelen, hoe het heel te malen is ?

Luc. Hoe glad zijt gy als een Aal by de

kaart 5
gy doet evenwel noch weinig op

: gy
wilt de floot mijden, en valt in de gracht.

Kerm. Tot wat einde zegt gy dat?

Luc. Om dat gy van de wijn fpreekt die in

geiykendle geenfinfs overeenkomt. Ik weet

niet hoe gy zo een gelijkenifTe kond bybren-

gen , die Hemel noch Aarde raakt : als alleen

darde Philofophen voor gelatte koop fetten ,

gelijk de Herbergiers ,
welke zy onder mal-

kanderrnengenen verbakeren , ook meteen

quacfë maat die uit verkoopen. Gy fegt dat de

Wijn die in het vat is, ee’nderlei foort van

Wijn is, tot hier toe hebt gy wel gefegt. Zoo
yrnam daar een weinig jc af proeft , zoo weet
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hy hoe het hecle vat is : hier in kan u niemanl

tcgenfprekcn. Leert dan u Meefter dagelijks?

altijd defclfde dingen? brengt hy noit ver*

fcheide Hoffe voort? ik weet dateer verfeheide

duilftre zaken in de Philofophie gevondem
werden. Volhart gy zoo dagelijks by hem #

gelijk Ulyjjes > zoohy altijd een en hetzelfde?

voor den dng brengt , is k u niet genoeg j dat

gy het maar censgeboort hebt?

H 5rm. Waarom niet?

L'iic. Hoe kond gy dan dadelijk roet de
eerhe proefalies weten? hyfïngt niet als de
Koekoek altijd eenen zang , maar hy brengt

alt ijd wat nieuws voor den dng. Gy zult hier

zoo dronken niet van wetden 3 als van een vat

Wijns uit tefuipen. Ik mein dat God in de
bodem van de ton de geheimen der Philofo-

phie verborgen heefr. Gy moet het geheele

nat rot de gront toe fuiver uitdrinken
,
zoo gy

die aangename Goden- drank wilt drinken s

daar gy 200 langen tijd met drooger keclen

begeerlijk hebt na getracht. Dit hebt gy zoo
11 felven wijs gemaakt, dat, diefe maar met dc
lippen cfFcn geproeft had, terflom kundig van
de gamfche Philofophie foude werden. Ge-*

lijk als men van die AVaarfegfter te Delft ver-

haalt , welke , foo ras hy uit de heilige riviere

gedronken heeft , wert zy van de godhjkheid

opgetogen 5 en geeft Orakulen , aan de gene
die daar by komen. Maar 9 zoo is het met de
Philofophie niet. Gy , die nu alreede de helft

van hetvatuitgedrónken hebt, zegt dat gy
noch eerfl begint. Hier fietgy danwd datgy

Ff t dc
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de Philofophie daar niet al te recht by verge-

leken hebt. Het Vat en de Waart wjilen wy
u noch toefraan , maar daar moet geen Wijn
in wcfcn,snaar een verwarde byeen-famelin-

ge van faden , boven de Tarwe , waar onder
Eoonen leggen , na defe v$lgt de Gerft , hier

onder de Wikken, graau Erten, en onderop
de bodem alderlei Poort van Sadcn. Zoo gy
nu by een Kramer gingt om Saden te koopen:

en hy u van de opperde Tarwe zooeenige
greinen in de hand gaf: kondgy daar dan uit

oordeelen dat de graau Erten , en deWikken

wel gezuivert en goet waren, cn dat de Boo-
ncn niet en dochten ?

Kerm. Geendns.

Luc. Alfoo kond gy van een Meefter ook

de heele Philofophie weten. Het is geen een

laak als de Wijn , daar men uit een proefjea

weten kan wat de heele ton in heeft, 'c Geen
nu wat verfcheidender is,moet wat necrftely-

ker doorfochtwerden. Zooymantnu eens

fuure of domme Wijn gekocht had, zoo is

de Pchade weinig. Maar dadelijk zoo in

’t midden van het rommelfootje te verkee-

jren ,
is wat quader. Die nu een Ocxhoofc

Wijn.uitdronk,om een Ankertjen te koopen,

die zou de Waart fohade doen ,
wanneer hy

zoo gulfig quam te proeven. 'tlsalheel an-

dersin de Philofophie gelegen : want a/s gy
daar veel dronkt j zoo fou het vat niet leedig

werden, nocli een Waart eenige fchade lij-

den : de uitgeputtefaal( keert al weder op fijn

wdepUats
9

volgens het ipréck-woort. Ter
contrarie.
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contrarie, zooloopt het akijd uit hervat der

k Danaife Maagden 5 wat daar in gegoten wtrr,

lecktdaar weder aan alle kamen uit: foo gy
daar veel afnaamt, fouw daar ook veel meer
blyven. Ikfal u nog wat anders wegensdefë

proevinge voor den dag brengen. Denkt
niet dat ik fulks ten nadeel van de Philofophie

gefegtheb, fo ik de felve vergelykby? een ver-

giftig fenyn, gelykalsde fcheerling, wolfs*

wortel, &c. want al is \ datfc een doodelyk

fenyn hebben , foo dooden fy niet ymant ter-

ftont, wanneer men daar een weimgje met de

nagel afkrapr, en inklighaam krijgt: en gy
fegt dat een weinigjen genoeg is a om volko-

men kenniffe van de Philofophie te krijgen.

Herm OT. i k geefu gely k ,
Liman

e

, foo

als gy felfs begeert ; wat hoeven wy korft

dert jaren daar toe te nemen 5 en foo veel

werks daar van te maken 3 als of niemand an-

ders foude konnen Philofopheercn ?

Lug. Laat u dat niet fwaar en te hoog
fchynen, f/ermotime,om na te hoorenvWant
foo gy in het begin de waarheit gefegt hebt

,

te weten , dat de kon ft lang is , en het leven

kort j foo weet ik niet waar over gy foo heft

tig om fteken kujet , t
?en zy gy binnen een dag

tyds Cbryfipptts ,
Plato

} en Pjtbagoraskon-

det werden. J
Herm. Gy legt my lagen ,

Luciane , om
te verftrikken : ik heb u nooit geen quaat ge-

daan ; maar dit is uit enkel nyd , om dat ik

* my felven in de Philofophie foek te oeffénen*

] en dat gy foo out geworden zyt ,
u ner~

Ff 3 gens
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•weten by wie de waarheitfehuild ; miflchicn

heeft niemand van allen de waarheit.

Herm. Mcint gy dan dat die by niemand
van haar allen te vinden is.

Luc. Het is onfeeker. Meint gy , dat fy

het niet fouden konnen liegen , en dat de

vvaarheitmiflchien een ander zaak kan zijn*

die by niemand te vinden is..

Herm. Hoe kan dat zijn?

Luc. In defer manieren : Laat de waar-
Iieit ons een feker getal zijn , als twintig ; foo

yrnant dan eens twintig booneninfijn bant

mm, en aan tien perfoonen vroeg , hoeveel

boonen hy in fijn hant had; d'eene mogr feg-

gen zeven , een ander dartig , de derde vijftig,

en fo elk het fijne; een fou 'c miflehien by ge-

luk wel raden kunnen * dunkt u dat ooit

zoo niet ?

Herm. Ja feker.

Luc. Dat is dan niet onmogelijk te geloo-

Ven, dat fy al Ie een valfch getal raden, foo

datniemant het juift en komt te treffen. Wat
antwoord gy daarop ?

Herm. Sy zoeken altemaal het geluk en da
waarheit op defe manier ; en wat de Taak aan-

gaat, daar droomt defe dit, cnd’andcrdat

van : defe feit de welluft , d'ander de betaam-

lijkheit
,

een ander verfinc weder wat an-

ders; een moet het evenwel treffen. Wy
fchijnen tegen dc zaak aan het einde te willen

foeken. De waarheit behoorde eerft bekent

tezijn , en Jatter een van al de Lhilofophen

was , die de zaak tc degen wilt
y
en dan op-
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geuren wie men beft geloof mogt geven.
Herm. Al was ’c dat gy nog foo veel deed,

gy kunt evenwel de regte waarheit niet vin»

den.

Euc. Wat vraagtgymy, goede Heer ?of
öndcrfockt gy de reden noch? diefalumif-
fchien antwoorden , dat het nooit fekerfcl

worden ’t geen gy legt.

Herm. Wy fullen evenwel op die voet
nooit geen Philofophen werden

; maar dat

het beter is, defe dingen telatenyareh, en
te leven gelijk het gemécne volk.

Luc. Dargefchiede fóo als gy fegt, dat

men niet veel kan philofopheeren. Gy ge-
bied ymant die philofopheeren wil , eerft een
goede ukkiefinge te doen , endat die beftaat,

dat men eer ft yder fal beproeft hebbenden dan
de waarheit uitkiefen. Al die lange jaren doen
ymant wanhopenom daar toe te geraken 3 foo

datymandde waarheit binnen fijn levens tijd

niet kan komen te weten. Dit dubbelzinni-

ge hebt gy ook nog niet wel overdacht
; want

gy legt, dat het onzeker is, ofde waarheit
van dc Philofophen wel uitgevonden is.Soud

gy wel derven fweeren ^Hermoüms , dat de-
felve gevonden is? Ik altoos niet. Ik ga om
kortheits halven noch al verlcheide dingen
verby, die ik anders (oude aanraken.

Herm. Welke dog f

Luc. Hoort gy de Stml , Epicurwên tn
Piatónki'nkt feggen, dateer zijn die goede
redenen hebben

; en wederom, dateer fom-
mige t'cené&aai overwonnen sijn ,

onder

Ff 5 welken
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welke nochtans veel' aanfienlyke en gelo® *

waardige waren f

Herm. Da: is waar.

Lue. Is heedan met een groote (aak* dié

vol arbeids iieekt 9 de,eryar£ne te onder,eh ;i-

den van die onervaren zijn.
•

Herm. Ja togh.

Luc. Soo moeft gy , wanneer gy de befte

van de Stoki wilder kennen,, niet totalle,

maar tot fommige van haar gaan , om eens te

beproeven , en een goed Meefter op ce (peu-

ken , die in alles wel afgerigt is. Gy moet de

lange tyd over confidereeren , ’c welk ik 3I

willens vergat , vreefende dat gy daar over

pruttelen foudet : dit een mem ik het groot-

je en noodzakelijkhe van allen te wefen.

Dan is ’er een goet gcioof, en een onbefhn-
digeonbedriechelijkc hope over gelaten : an-

ders foud gy niet kannen doen , als het qua-

de van het goede fcheiden
,
gelykde Wdle-

laars het quade geit van het goede weten ce

fehiften. Dit gedaan zyndc , moecgy komen
tot het overleg van het gefeide ; foo nie: , foo

moetgy lijden dat yder een, als men fegt, u

by de neufe trekt; of dat gy de groene Qlyf-

tak volgt
,
gely k de fchapen. Men kan u nog

beter gelyken by het water dat men op fte ta-

fel gebruikt; alwaar ymantu met cje vinger na
toe fdcekt > daar werdt gy gevoerc. Of noch
beter by^en riedtje , dat aan de Rivier watt

,

h welk fich na alle winden buigt. Alfoo gaat

het ook met u , als gy een Mee&er gevonden

hebt, welke foo fy u alle onderfcheiden en

war-
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warknoopen van de konfi geleért heeft, foo

fuk gy ophouden ti met meer fwarighede®

te belaften. Gy fuk dan wel haaft fien wat

het befte is ; de waarheit fultgy dan door de®

fe korte kon ft wel haaft van de leugen bon-

nen onderfcheiden rlgy dan een te degen na

u fln uit gekofen hebbende* fuk uw beft

in de Philofophie doen, en een dry dubbel

gewcnfte geluk verkregen hebbende, fuk

gy daar vermakelyk mede konnen omgaan ,

hebbende dan overvloed van alle goct.

Herm. U woorden geven nu wat meer

hope als voordefen , Luciane, \Vy moeten
al ons beft foo een man opfoekcn , om door

fijn toedoen tot foo een kenniiïe en oordeel

te geraken, voornamelyk, tot éeft onbe~

driegelyke betooninge; dan fd ft, rneiri ik, wel
lukken, het was anders niet om over te ko-

men. Ik weet u grooten dank dat gy my foo

makke lyken en korten weg getoont hebt.

Luc. Gy kont my geen dank wyten,

ft Geen ik u voorgeleit heb, is mynverdigtfei

niet, want gy zyt hier meerder van hoop
ver fteken als te vooren. Het gaat ons na het

fpreekwoorr, dat als wy lang genoeg gear-

beid hebben ,
foo blyven wy nog even verre.

Herm. Hoe dat foo? gy fpreekt nu wéder
het hert uit het lyf.

Luc Want als wy nu al foo een man ge»

vonden hadden
,
die ons al beloofde de waer-

heu te leeren , foo behoefden wy hem dah
nog geen » loof té géven , maar dan moeften

wy al wechr een ander opfpeüren,die oordee-

r f 6 leti
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,

len kon of dit man daar toe bequaam was of

niet 5 alswy dan al foo een hadden , dk fti!x

leidete konnen doen, foo waren wy *1 weder
onfeker, ofhy dat al doen kon , alfoo tonden

%yy in der eeuwigheit tot ons voornemen
«iet konnen komen. Hoe fouden wy nu dan
©ordeelen, of foo een wel oordeelen kon
©fniet? fietgy wel hoeverfichdatuicftrekt,

en hyaltyd beiden is, na dat hy niet en kan

aannemen ? ook al de demonftratien foo veel

gy der foud vinden , moeten vals en fondcr

fondament wefen. Sommige dingen fouden

ib wat gclykenen, enevenwel ver van de weg
aSdwalen, Gelijk als ymandt wilde toonen

tnogelijk te zijn, datkr Goden waren, om
dat’erquanfu is overal althans zyn. Ik weet

amict KTermttime

,

hoe ons dat ongeluk treft

,

datwy, gelijk de loopers wederom tot ons

.begin komen * cn defperaat in alle dingen

eerden.
Herm. Hoe merkclyk bedriegt gy my *

JLutiane
,
my kolen verkopende in plaats vah

Ichatten? het is waarfchijnelyk , dat ai die

jaren in welk ik gefludeert heb, fonder vrucht

iijn doorgegaan : en dat daarenboven , die

*>vtrgrooren arbeid noch niet uitgeput is.

Luc. Het falu noch foo veel niet rouwen,

IHzrmdtimcy wanneer gy hoort dat gy niet

alleen van u hope verlekert zyt, maar dat al

dePhilofophen om defchaduwvanden Ezel

(dat is om niet met al) twiften. Kan ymand
dat wel over komen , ^geen gy terllont be-

leed , nist te konnen gefchicde.n i het gaat

met
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mefu zoo
,

als met degene die dc Fortuin al

fchreijendebdcluildigeiï $ om dat hem niet

geoorioft was in den hemel te klimmen ,

of dat hy niet als de Zee-mon/fcrsmojchr. van

Skilien na Cyprus zwemmen , of in eenen

dag van Griekenlant af na het uiterlle Indien

mogtreifen. De oorfaak hier van is milTchien

dat gy fulx hoopte, ’s nachts gedroomr, ot

het by fijn /elven verdere had ~ eerft weinig

verdagt zynde offulx gefchicden kon . Voor-
namentlijk u mijn vriend, als gy diergelijke

vreemdigheden droomde , en u de reden

wakker maakte : zoo wiertgy daar over ver-

boort
,

nauwlijx u oogen openende , om de

vermakelijkheid die gy inden droom. faagt»

Die fig inbeelden groote fchattenenrykdom-
men te hebben

,
gelijkenen u wei, want

zy meinen groot geluk, geit en goederen
te befitten. Gelijk als die Goddrnne de Belof-

te veel uitre Jit , (onder groote moeite , want
die is liberaal, heerlijk, en geen onmoge-
lyke dingen tegenfprekende. Dat ymant wil-

de gevleugelt zyn , de Cxloffen in groote

overtreffen, of goude bergen vinden, zy fou

het hem betalen. Als’ër dan maar een kint

komt, by die gene die haar fulx inbeelden »

om een bukjenbroot te koopen , of als den
Huys-heerom fyn geit komt , foöhebben zy
niet een fier, ja nauwlyx een aars-wifier , en
fouden zoo een kint wel de neus afbyten van
toomigheir.Wdtu fulx niet alty imagineren,

lieve vriend en u groote fchntten inbeelden,

gceafir|^ii|t de natuur van onfe faak overeen
' Ef 7 ko-
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len kon o£ die man daar toe beauaam was of
niet 5 als wy dan ai iüo een hadden , die ftilx

ièidete konnen doen, foo waren wy *1 weder
onfeker, ofhy dat al doen kon , alfoo fouden
%yy in der eeuwighert tot ons voornemen
«iet konnen komen. Hoe fouden wy nu dan
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ofniet? fictgy wel hoeverfichdatuitftrekt,
cnhyaltyd beiden is, na dat hy niet en kan
aannemen ? ook al de demonftratien foo veel

gy der foud vinden , moeten vals en fondcr
fondament weien. Sommige dingen fouden
ib wat gelykenen, enevenwel verVan de weg
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mogelijk te zijn, dat^ér Goden waren, om
dat’erquanfuis overal althans zyn. Ik weet
jiict Hermttime , hoe ons dat ongeluk treft
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datwy, gelijk de loopers wederom tot ons
Jbegin komen * cn defperaat in alle dingen
.werden.

Herm. Hoe merkclyk bedriegt gy my *

JLutïane-, my kolen verkopende in plaats vah

ichatten? het is waarfchijnelyk , dat ai die

|aren in welk ikgeftudeert heb, fonder vrucht

iijn doorgegaan : en dat daarenboven , die

iDYtrgrooren arbeid noch niet uicgeput is.

Luc. Het falu noch foo veel niet rouwen,
&£ermdsime

,

wanneer gy hoort dat gy niet

alleen van u hope veriekert zyt, maar dat al

dePhilofophen om defchaduwvanden Ezel

{(dat is om niet met al) twiften. Kan ymand
dat wel over komen , kgeen gv terilonc be-

leed, niet te konnen gefchiccUn i het gaat
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met ü zeo, als met de gene 'die dc Fortuin al

fchreijendebelchuldigen $ om dat hem niet

geooriofc was in den hemel te klimmen ,

of dat hy niet als de Zee-monffcrsmochr van

Skllien na Cjprei zwemmen , oi in eenen

dag van Griekenlant af na hetuiterile Indien

mogrreifen. De oorfaak hier van is milTchien

dat gy fulx hoopte , ’s nachts gedroomt , ot

het by fijn felven verdere had : eefif weinig

verdagt zynde offulx gefchicdcn kon. Voor-
mmentlijk u mijn vriend, als gy diergelijke

vreemdigheden droomde , en u de reden

wakker maakte t zoo wiertgy daar over ver-

ftoort
, nauwlijx u oogen openende , om de

vermakelijkheid die gy in den droom. faagt.

Die fig inbeelden groote fchattcn en rykdom-
men te hebben

,
gelijkenen u wek, want

zy meinen groot geluk, geit en goederen
te befitten. Gelijk als die Goddfnnede Belof-

te veel uitre Jit, (onder groote moeite , want
die, is liberaal, heerlijk, cn geen onmoge*
lyke dingen tegerifprekende. Dat ymant wil-

de gevleugeic zyn , de Caloffen in groote

overtreffen, ofgoude bergen vinden, zy fon

het hem betalen. Als’èr dan maar een kint

komt, by die gene die haar fulx inbeelden,

om een ftukjenbroot te koopen , of als den
HuyS'heerom fyn geit komt , foohebben zy
niet een fier, ja nauwlyx een aars-wider, en
fouden zoo een kint wel de neus afbyten van
toornigheit. Wilt u fulx niet alty imagineren,

lieve vriemjb,, en u groote ïchntten inbeelden,

gceafl^iilt de natuur van onfe fiak overeen
•

: ,-r
'r '""

Ef 7 ko*
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komende, en gy fier dat niet te bekomen zyn :

ik ben u vrient, daarom fal ik niet lyden, chr

gy al u leven lang foo droomende gaat : in de

overige tyd van leven zoo doet du beter beca-

melykis, en met de handelingen en natuu-r

der.menfehen over een komt. Want dat gy te

voren gedaan hebt, en nog doet
, ook nogi 1-

beeit, verfcheelt weinig van defabulenvan

een FJippocentaunu
,

Chimer* , en Gorgo-

mrt.
% Want dit fijn al maar droomen van icnil-

ders of poëten verfiert: dat het gemeene
volkje gelooft

, en fcheppen vermaak in fulx

te hooren vertellen , om dat het wat vreerat

luyftert en wonderlyk is aan te hooren. Als

gy daar zoo een rabbelaer hoort verrellen dar-

ter ccns een fchoon vrouw menfeh was , die

de Gratiën fel fs in (choonigheit overtrof,

foud gy dat dadelyk meerder geloofgeven,

cn niet eer ft denken cf hy waar feit , of

fulx wel kan wefen i gy fond 'er anders wel
op verheft werden. Gelyk Medea die door

een droom op lafon verliefde. Het geen dat

de oorfaak deler verlievinge was , is dar gy

,

foo veel op dat denkbeeltopgehitft wort , en

den vertelder ,
foo ik gis, te veei geloofgaafc,

yoornarrientlyk wanneer hy reden begon.

Hier luiftert gy principaal na, en C o (rekt

hy u by de neus, voornamentlykalsgy h :n
wat roegaaft, en hy merkte dat gy het ge-

loofde. Alfoo is het met de relt gelegen , zoo

ik mein
;
want niemantonderfogt .00 nauw

of het waar was of leugen. Maar hy volgt de

voeeftappen na van de vorige, of gelyk de
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fchapen kaar harder of den ram , daar men
te vooren ecr*it bekoorde alles te overden-

ken. Dat ik nog leggen ial > fultgy miUchlen

nog heter verüaen. Soo ik u 'ytg te voor

bfenge l dat het vorige. niet ongelyltr^.-* Dar-

ter eens ymant van de poeren de itoatighfrt

v,aJi^ffercHUti gebruikte j leggende 3 daUer

wel eertyts een gevecht was met dry hoof-

den en fes honden : dan foo mqctmen in 't be~

j

gin hg bedeneken of dat niet wat fabelagtig.

1 icbynr, of het wel geloofwaardig is , maar gy
moet fulx niet teriiont voor de waarheit aan-

I

nemen: als hy fag, dat gy het voor de waarheit

aannamt , foude hy al voortvaren /en feggen

dat hy fes oogen gehad hadde 3 en foo veel

I

ooren j daar en boven dat hy wel dry idem»

m«n eens te gelyk gefproken had 5 en door die

monden eteninfwojg., dat hy dertig vingers

had. En foo dikmaals het oorlog was , had

j

hy in eene ham een fchilc
,

in de tweede een

fabel , in de derde een degen , in de vierde

een pyl , in de vyfdeeen pyk 3 en in de laat-

fte een hou wer. Wie fal nu foo een home
konnen gelooven? in \ begin hoorde men
dan eens te overwegen of het foo kan zyn f of
y
ci geen tegen (Irijdiglieden in waren, eerman
dat voor feker moeite aannemen. Wanneer*
men het in ’t begin heeft toegeftaen , zoo kaft

men in
’| gevolg niet loochenen. Want door

1 1iefde en twi ft zy t gy in k begin foo in gen o -

men , dat gy daar niet op en let, ond^rtüf-

fchen gaatmen al voort
; gy zyt zoo verlan-

gende na het toekomende , datgy het tegen-

%voor»
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woordige verfuimt met het voorigc verge-

Jyken. Gelyk als of ymant feide dat twee-
maal vyf feven was ; en gy hem geloovendc,

niet by u felven overtellende , foogaathyal
voort dat drymaal vijf, veertien is, dat hy
dan zoo lange doet als het hem goct dunkt:

gelijk als dat ligt in de meet-konft kan ge-

fchieden. Men weer wel hoe het met die lui-

den gaat die eerll een faak vinden , welke op
een los fondament de gantfche waarheit wil-

len bouwen. Even is het met u-lieden , die

elke Se£le diegy volgt, meint de zekere waar-

heit te zijn , daarfe zeker niet anders is , dan
een gevolg van leugens. Ondcrtulkhen werd
gy-iieden opgehouden met grootehoopecr

gy de waarheit ziet. En als gy out geworden
aijt, en begint te merken, dargygrootclijx

bedrogen zijt , foo fchaamt gy u noch tefeg-

gen , dat het maar beufclingen zijn : daarom
verhard gy daar in , een ander die aanraden-

de en aanprekende. Sy trekken daar yder een

toe, opdatfetot folaas mochten hen , datfè

nietalleen bedrogen zijn. Sy letten we! dat

fvde waarheit niet feggen , want dan fou-

den fy van alle eer en aanfienlijkheitrerfte-

ken , en boven het gemeene volk niet aange-

fien werden* Men vint’er weinig die beken-

nen durven dat fy bedrogen zijn geweeft
,
en

een ander daar afraden : foo gy fooeenmari

vind acht dan dat die mande waarheit fegr;

een liefhebber daar van is, en met recht een

Philofooph mag genoemt werden : de andere

w^ccH Yan de waarheit weinig |
alhoewel fy
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fchijnen gcleert en ervaren te zijn > foo fy dan

al wat gdcert zijn , da c is zeker (oo khmer*

I gering , datfe het uit tchaarme niet darvtn

voor den dag brengen, want fy by gevolg van

haar eer en waardigheit fouden verdeeken

werden. Wy willen dan laten varen ’i geen

wy getwifbredent hebben , en dat niet meer

gedenken: gelijk menTegt dat te thenen

onder gefchied is. Laat ons al eens

flellen dat dzStoife Sefte de befte van allen is>

laat ons ook eens hen ,
ofwy die eeniger ma-

ten konnen na volgen, of fy daar in vergeef-

fe arbeid doen , die fig daar toe geven, ik

hoorfchoone beloften en groote woorden,

da: die fich tot de Philofophie gaven , en des

fslfs toppunt bereikt hebbende, wonderlijk

gelukkig fullen zijn , en dat fy ook alleen allo

goet fulien befitten. Gy weet beter dan ik

,

«iat *er nooit ymant van die rang is gevonden,

ofdefelveis befmetgeweelimcttoorn ,
gek-

gierighek ,nyd ,
haat , droefheit > wel lullen,

vermaken , écc. een teiken voorwaar dat hy

noch de rechte waarheit niet gewete n heeft*

Want daar noch een weinig aan manqueerr,

die kan men nog niet voor volmaakt aanden

:

en daarom foo lang men fiec dat.hy noch van

dien euvel fiek is, foo kan men niet feggen

,

dat hy het hoogkc geluk bereikt heeft.

Herm. Ik heb het foo nooit gefïen.

Luc. Wel aan Fisrmotme, gy fult niet

willens liegen. Tot wat oogmerk leert gy de

Philofophie, daar nog u Meefter , noch an-

dere volmaakt zijn? Ja al klom gy tien eeu-

wen.
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wen te rugge, foudgy dan nog wel een ge-
lukkig Stoicus vinden ? lkgelooi'da: gy leg-

gen Tuit dat ymant gelukkig is, wanneer hy
llechts naby k geluk gekomen is,en daar geen
nuttighe^t uit en krijgt. Wam die voor de

deur iiaai , isloo wei onder den blauwen he-

mel
,

als die noch ver op reis is ; aileenig is

hy maar rnaeijei ijk, fiende naby het gene te

te zijn , k welk hy niet kan bereiken. Om dit

geluk te bekomen , mat gy u nag: en dag af,

en dus brengt gy uw ouderdom in uuifent mi-

lerien door
j gy moet noch twintig jaar

,
vol-

gens u leggen , arbeiden en peffenen, en dan

zijt gy tachemig jaar* Wie zal u zekerlijk be-

loven dat gy noch foo lange leven fuic? dan
zal menu rekenen onder de gene welke haar

deel niet bereikt hebben: ten zy gy u alleen

inbeeld te konnen verkrygen , kgeen duifent

andere niet hebben konnen krygen. Meemt
eensdatgynu al tot u voornemen quaamt,

foo kan evenwel een ander dat niet hen, dat

gy daar zoo veel arbeid aan te koftegelegt

hebt, cn hoe men u na uw waard iglieit moet

achten. Ook weet ik niet , hoe dat gy ver-

makelijk en foet de overige tyd uws levens

fulc gebruiken , foo oud geworden zijnde ;

wanrgy zijt van ouderdom al krom, gyzijt

niet vorder bequaam om u te vermaken
,
daar

gy met het een been in k graf ga.it
, ten zy gy

anders wilder leven in het toekomende le-

ven), wanneer gy dit hoekje te boven gezeik

zijt. Het fchijntmy even ééns toe, welke

om een wandelingtje gaan ,
en hg oeffenen,

em
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om des te beter mee (maak te eten * en ug ver-

getende van honger dorven. Gy meinc dat ik

niet weet > dat de enkele deugt in doe vingen

bedaar
,
te weten , in goede en wijffelijke da-

den , en die , welke door groot verdund ge-

fchied. Gy-lieden, dievoordefcige Philofo-

phengenoemt werd , nadatgyindefedingen
een weinig befig zij t j foo hair-klooft gy over

eenige flegte woordjes } gy maakt fluit -rede-

nen en warknoopen , enin fulke vuiligheden

dijt gy u gancfchè tyd fonder eenige vriigt.

Die nu de veerdigde van dien hoop is, die

agt gy de liefde te zijn. Ik mein dat daarom
uw Meefter foo in edime by u- lieden is,wel-
ke nu fiok out is , hy weet fijn Difcipulen met
al defe loopjes en warknopen op te houden en
te verwarren

, en hoe men ymant daar door
lal moeten bedriegen , en in de ftnkken van-

gen. 2»ijnder nog geen meer dingen diegy

van ?
s ochtens vroeg tot's avonds laat moet

doen t

Herm. Niet anders als dat.

Luc. Sou ymant niet metalle t regt kon-
nen feggen , dat gy den haas verfa im t , en al»

leen fijn fchaduwe foekt te vangen? Of het

ferpent verwuarlood , en alleen fijn iiitge-

trokken huid n afpeurt? Of het gut als ymant
die water in een mortier dampte , rneifiende

dat het ergens toe gost was,niet eens denken-
de dat het water duifent j aar gedampt zijnde ,

akyd water foudeblyven? Laat my noch eens

vragen : Meint gy, als gy al geieerc zij tv dat gy
uw Met der fu Iegelijk werden : te weten, foo

boos*
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Boos» gierig* korfcl » twiftig
,
genegen tot

weliuft &c ?

Herm. Hoe foo ?

Lue.Ik faludat verhalenHermoiïme,wat ik

eenseen outgrys man over dePhfiofophie heb
hooren fèggen»tot welk een grootcntoevloey
van jonge luiden qiiamen. Als hynuymant
van zyn difcipulen geit afeifte, foo ontftak
hy fchriklyk in toorn» feggende dat hy fijn

geit niet op behoorlyke tyd en bragt » dat
al over de feftien dagen behoorde betaalt te

fijn: en fbodanigen comrakt niet gemaakt
hadde. Ondertuifchen ftond daar by avon-
tuur de oom van de jongen by , zynde een
boer* die van geen tuiten of blafen wift:
houd op * lieve en wonderlyke man » Jeide

hy , vergramt te welen
,
om dat gy nog niet

voldaan zyt ; de woorden die gy ons ver-

kogt hebt
, hebt gy nog in ’t volle befit, uw is

daar niet een haar afvermindert. Wy hebben
uw den jongen overgegeven» omgeleerttö
werden in alle deugden en weten fchappcn»hy
is by u gebetert als fcherre- bier op de tap : niet

lang geleden heeft hy myn buurmaasEthtcrA*
fiidtsdogter gefchonden : en hy fou publyk gc-
Jlraft geworden hebben, ten fy ik her met een
talent gelts aan den armen halsgeboet had.Hy
gafzyn moeder » niet lang geleden een fufflet,

om dat fy hem op dievery betrapt hadde,,want
hy had een vaetjen wyn onder zyn mantel
heimelyk genomemom het aan zyn kameraats
ten beften te geven.En wat aangaat fijn toorn»

ïalènjonbefchaamthei^ftoutighertjleugcnscn

an~
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andere fo uten meelis hy niet verbetert , want

eer ik hem u overleverde , was hy vry wat
beter en gemanierder. Hy is nu een doortrap-

ten en doorfleepen fielt.Tk meindedatgy hem

j

fulks foud verleeren , gy leert hem een par-

ty fabulen en beufelingen , die hy by ons dik-

wyls over tafel verhaalt , hoe de Crocodil het

kintnam, en de vader beloofde wxder te ge-

ven,foo hy dit ofdat geantwoorthad.Ofwan-
neer het dog, by gevolg geen nagt kan zijn*

Die gencreuie jongen maakt ons dfckwyls

hoorns , wanneer hy zyn reden zoo wonder -

lyk aan een hangt. \Vy lagtenom zijn praat

wanneer wy het hoorden , voornamentlyk

wanneer h y zyn ooren toeftopt,en in ernftige

gedagtenby ons fit, want dan heeft, hy fulcke

wonderlyke gramnaatfen en minen, van in-

beeldingen, en ik weetniet wat al meer. Alte-

mets hooren wy hem feggen dat ’er geen God
in den hemel is , maar dat hy alles door dringt,

te weten het hout, fteenen
,
gedierten, cn alle

andere figtbare dingen. Dan fpot hy met zyn

j

moeder, wanneer hy vraagt hoe hy fulke beu-

felingen voor den dag brengt. Als ik defe beu-

felingen fcgr hy geleert heVfofal ik alleen ryk

zyn ,
myn F laan fal alleen Koning zyn, en als

ik andere by my fal vergelyken , fullen’t maar
flaven en fchuim van volk wefen. Alsdefea

man geëindigt had tefpreken,foo let cens wat
den Philofooph hem wederom antwoorde:
wel fegt hy daar op , foo uw Soon niet by my
geweeft waar , hy fou al lang onder beuls

handen geweeft hebben. Maar door onfe Phi-
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lofophie is hy getoomt; hy is nu befchaam-

der, én door ons toedoen zcdiger, en fijn

maiiiercn»zijn nog verdragelijkdtGcen hy van

ons géleert heeft ,dat houd hem in difc'ipline.

ik fenijn .rechtveordig , wanneer ik van u gele

fal onrfangen hébben , alhoewel ik hem niet

veel beter gemaakt heb. Want dat hy niet

ftorner is geworden, is uit corfaak dat hy
de Philofophie ge-eert en gcvreefl heefr,

want die dé kinders opvoeden , dreigen haar

terllcnt met na de mee/Ier te gaan: daar is

in de wereld nergensyets beter re leeren als

by de meefter. Ik heb mijn behoorlijke pligt

ontrent de jongen gedaan. Komt morgen
by my met ymant die de Philifophie verftaar,

d an fu 1 1 gy ficn boe vaa rd ig h y a 1 !e andere k an
vragen, boe aardig en verflandig hy op alle

vtagen weet te antwoorden; ook watgelcerr-

heit hy by my gekregen heeft, enüwat boeken

V3'n alderlei fporte by voor de vuifl al kan uit-

leggen. Vóorders dat hy fijn moeder heeft

geflagcn, cn een dochter verkracht heeft,

wat raakt dat my ?gy hebt hem my niet over-

gegeven cm fijn opvoeder te zijn. Pit fprak

dien ouden grijfaart wegen de Philofophie.

Gy foud mifTchien feïfs foo feggen Hcrmoti-
we , foo wy hierom Phi!ofopbeerden,dat vfy

geen quaad (ouden doen. Soudenwyin’t
begin van het PI ilofcphcren geen grooter

hoon gehad hebben , wanneer wy wiften

dat wy voorcerbjker fouden nangefien ge-

worden hebben , als een uit de gemeene

hoop ? dur/r gy hier niet op antwoorden ?

Hirm.
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Herm. Wat fal ik u anders antwoorden *

dan dat ik daar over byna fou moeten fchrei-

jen? foo heeft my uwe redeneringe , die

maar al te waar is } my bevolen. Het moeit

my nu jammerlijk, dat ik daar foo veel tijds

en geld te vergeefs aan gdpendeert heb. Hec
fchïjnt dat ik nu uit een groote dronckenfchap

begin nugtcren te werden.

Luc. Gy hoeft foo niet te fchreijen , of

de tranen over de wangen te laten rollen;

'ris, dunkt my, veel beter, dat yEfopes in

fijn Fabelen verhaalt : te weten, datter ymand
aan de flrand van dc Zee fat 5 welke alle de

baren wilde tellen ; als’erdanfoo veel baren

|

te gelijk by elkander quamen, was het hem
niet mogelijk defelve te tellen ; doe quam
daar een loofe vos , welke die perfoon een

I

goede raadfhg gaf. Hoequeltgy u foo, fegt

hy, om die baren die daar voorby vlieten#

hier moet gy beginnen te tellen , en laat die

varen. En gy , foo het u foo goet dunkt,

fult beter doen , dat gynade gemcenefwier
van de menfehen leeft , en by het gemeene-
beft verkeert, vergetende die abfurdigheden

en ydele hope. Gy hoeft u niet tc fchamen ,

dat gy na verloop van foo veel jaren eerftbe-

gint wijs te werden. Nu, mijn lieve Vriend,

ik wil niet dat gy meim , dat ik foo voor-

bedagtelijk , als met opfet , en opgenome
vyandf.hap tegen de Stekt aangae

, geenfins,

maar denkt dat het tegen alle gaat. Ik

fou tt anders niet voor den dag gebracht

hebben , alwaer 't gy een navolger van Plate
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q? ^4rijtoteles gevtccR. Maar uu dewylgy
de Stoici boven andere predl , foo heb ik ook
meelt tegen de Stoi u aangegaan , alhoewel

ik daar geen twift ofjalouiie tegen had.

HiPvM. Gyfegt web Ik ga nu henen, ik

fal ook myn felven , myn habijten kleedinge

t-’eeacfna-al veranderen. Gy Tuit my binnen

korren foo niet fien als nu > nog met een Jan-

gc dikke baart , ik fal foo fchraaïniet meer le-

ven , maar ik meen my n toom wat ruimer te

nemen als voor deie. Ik fal miflehien ook een

purper kleed aantrekken , op dat een y der fie

dat ik die vorige beufelingen niet meer en agt.

Ik wenfie wel dat ik al die vuiligheit uit het

binnenüc van myn hert kon uit braken , die ik

myn leven wel van haar gehoort heb. Weet
ook dat ik my niet omfien fal dc Hellehorus

ofte nies-wortel te drineken
,

(daar ir» tegen-

deel Cbrifyppus andersgewoon is) opdatter

niet een fier van die vuiligheden my in den fin

mag komen. Verders LttcUne y weerikuw
fulx grooten dank , dat gy my uit foo een ver-

warde doolweg op de regte baan geholpen

hebtj gy zyt alshettreurfpeligfpreck woort

feg: ;
daar is u onverhoeds een Godgetoont. Ik

foud, dunkt my, niet qualykdoen, dat ik

myn hooft fchoor , even als die gewoon zijn,

welke fehipbreuke geleden, cn haar lyf

geborgen hebben : want heden is het myn
vreugdedag, om dat die donkere nevel my
t'eenemaai verlaten heeft. Ik fal voortaan den

Philofoop , foo hy my eldersop een weg te-

gen quam, vlieden, gelyk men van de dolle

honden geNvoon is. LU-
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LUCIANI ZE U XI S*

Ofte

ANTIOCHUS,
Dit ió een verantwoording van de fchriftmy

die Lucianus uitgegeven heeft , waarin
hy toontgenegen te zynm nieuwe vreein-

digheden
, enfrajigheit van (fteken•> vor-

ders dat de nieuwigheit haar alleen tot

verwonderinge (Irekt 5 waar door het

noodige verfuimt werf. Alfao ging het

cert'ijds met Zeuxis 5 wegende affchil»

derïng van Centaurus: en met An-
tiochus over de Olyphanten.

N Adat ik u onlangs mijn Oratie heb laten

hooren , ben ik na huis gegaan, ondertuf*’

fchen hebben verfcheide van de Toehoorders

my komen begroeten , ik hoefniet achter te

houden , wijl ik het by myn vrienden fpreek#

E!k gafmy de rechterhant, en fcheen haar

dapper te verwonderen. d'Een prees meer al$

dender ,
lbo dat ik daar felfs befchaamc over

wierdej vreefendedatfy myal te feer preien.

Die is het vóórnaam fte punt dac zy fooprefem

zy confirmeerden alle gefamentlijk uit eenc

mont, dat de compofitie , en de t’zamcnhang

vreemt was, en dat’er veel nieuwigheit in

ftak j 'c is beft dat ik haar eigenfte woorden te

G g berde
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berde breng, die zy doe gebruikten, ó Nieu-
wigheic,feidehy ! liqvz Hercules, een onge-
hoorde reden. Niemanc, hoe vaardig hy is, hal

feggen , dater yrs nieuws kan bedacht wer -

den, diergelijke woorden heiden zy meer , na
dat een yder daar mede had vermaakt ge-
wee 11 , want wat reden hadden zy om te lie -

gen, ofmy repiuimftrijken, wantik was haar

vreemt, zy hadden weinig met my te fchaffen;

maar nochtans ben ik (ikTal niet veinfen) niet

weinig over haar prijhen t'onvreden

.

Wanneer zy weg gingen, en ik by mijn

ielven begon te komen , hoo dacht ik;

ergo
,

zijn myn hchrifcen mer hulke aar-

dige ffajigheden verkiert,om dat zy niet na de

gemeene leeft gehehoeit zyn , noch na de ge-

woonlyke fleur in vloejen; daar zyn geen aar-

dige woorden in gemengt , na de oude wijs

van fpreken, dieplinnig, ofmet eenige *4tti-

%e gratie verkiert , ofaardige t’zamenhang , ot

door eenige kon ft netjes uitgewrocht. Dehe

zyn ook van haar niet geprefen , maar alleen

de nieuwigheit van woorden, die haar vreemt

feheen . Ik was niet gek , ik wift wel dat zy

my daar over houden komen begroeten en

prijfèn. Want het gaat na het fpreekwoord
van Homerus : Datyder nieuw Liedje aange-

naam te hooren is. Defelve moet evenwel hoo

niet geprefen werden , ook is de nieuwigheit

zoo groot niet: want ik heb defelve maar als

een hoop by elkander opgetaft , daar foo ce-

nige nieuwigheit onder mengende , waar

door daar fo een geur van lof en toejuichinge

in
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in fchijntte wélen- Ik wier hier niet weinig

over beweegt ,
want ik haar byna geloofgaf

»

en zy leiden, dat'er niemant fijns gelyk onder

de Grieken was, en andere dingen meer. Ik

was bedrogen? en in plaats van een Ichat @

vond ik kolen. Ik werd va» haar geprefen? als

cfik een kamer-fpeelder was.

Ik wil u yts van een Schilder verhalen.

Zeuxif, de befte Schilder van de werelt, die

wilde noic gemeene Hechte dingen fchilde»

ren ? maar liever eenige Helden ? Goden? of

Oorlogen : hy was altydsgewoon yts nieuws

voor den dag te brengen. Onder alle andere

Hukken fchilderde hy een Hippoeentaurus s

met de gedaante van een Vrouw, die eenige

jonge Hippocentarcn aan haar borften foog s

welk twee jongens waren. DeCopye van

die Schildery wert nu te ^Aibenen bewaart 3

dat feer wel met het principaal accordeerde $

want men legt dat een Roomfch Velt-*

heer, dat met eenige andere koftelykheden na

Italiën gefonden heeft : het Schip nu , daa£

de Schildery in gefet was ? is by Afalea een

klip van Lacomtn, Hukken gefloojen en ver-

gaan. Maar ik fchyn het rechte beelt geilen te

hebben. En ik fal u lieden foo veel in my is

met woorden betoonen : niet omdat ik foa

ervaren in het fchilderen ben : maar omdat

het my noch in de verfche gedachten leitr

-want ik die niet lang geleden tot uitbenen by

een Schilder gefien heb. De verandennge,

die ik in de konft fag ,
wasoorfaak om alles

klaarder ten toon te Rellen. Defen Centau-

Gg i rus
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rus wasgdchildertopeèngroenen bloejend

velt,het deel welk de gedaante van een Merrie

had j lag op d'aarde neder , met fijn achter fic

pooten achterwaarts uitgeftrekt. Het deel

nu dat Vrouwelyk en menfchelyk geleek,

was, (om hoog fittende) omtrent een elle

lang, de voorfie pooten waren niet uitge-

fèrekt, want de een wasbyna al knielende, en
krom met de klaauw achterwaartsgetrokken,

en d'ander fiond over einde, gelijk als de
Paarden, wanneer zy willen opitaan. Het
cene kint had zy in de armen /t welk zy voede
op de menfchelyke manieren, douwende
hem de Vrouwelyke borft in de mom. De
ander gaf zy uit de Paerde borft te zuigen ,

gelyk de Veulen aan de Merrien gewoon
zyn.

Boven aan deSchildery was het Mannc-
tjen van defen Hippocentaurus op een heuvel,

welke fijn hooft uitftekcnde, lachte , komen-
de niet met het heele lichaam voor den dag ,

maar aan dat gedeelte daar hy Paert was, hy

had in fyn regter klaauw een jongLeeuwtjen:

*t welk hy om hoog hief, om fijn kinderen al

fpelende vervaart te maken. Alhoewel wy
maar Idioten in de konft zyn, en weinig ver-

Hands daar van hebben , foo fcheen evenwel

alles feer deftig bearbeid, want alle liniamen-

ten oftrekken waren vry wel na het leven ge-

maakt , en wonderlyk 'gekleurt , elk had

fijn behooriykc fchaduwe en hooginge , fijn

behoorlykc proportie en mate: over welke

4e Scbdcfcrs haar aldemeclt verwonderen

,

die
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die daar kennis afhebben. Ik prees fêer groo
telyx dien yver en neerftigheit in Zeuxis , dat

hyineen ituk zoo groeten enderfeheie van

konfl toonde. De Man was in alles fèer

fchrikkelyk, vreeflijken wilt uitgefehiidertj

met oprijfend hair, rouw en wreed van huid 5

niet alleenig daar hy Paerr was, maar ook daar

fiy xMenfcheiyk was# Hy had hem met heele

hooge fchoudersgemaakt : en fijn aanficht ai

Jaggende
, leer woeft en verbaaft nochtans.

Maar het Vrouwtje wasfeerfchoon vanaan-
fien

, gelyk die fraje Theffaltfe Merrien zyn *

daarnoch niemant cp ge(eten heeft. Haar
Vrouwelyk wefcn was van uitftekende

fchoorheit , behalven dat zy ooren had als de
Satyr*. De fchamel-deelen en vermenging
ge waren als na een Merrie. Een van de Jon-
gens was ook woeft en wdc als fijn Vader *

wreed en fchrikkelijk aan te fien. Dit was
ook docht my verwonderens waart, dat hy fo

Jongensaehtrg na het jonge Leeuwtjcn lag ;

dender was de Moeder heel gelijk. Dit was
het dan dat Zeuxis foo aardig had uitgevon-

den j by quam (ël£s in die opinie , dat hy mein»

de om fijn konft ,de heele werelt tot verwon-
dering moeft ftrekken. Zy riepen alle te ge-

lijk uit: want wat fbu ook ymant al anders

doen
, wanneer hem foo een fpektakel voor

komt? elk prees om beft, gelijk my on-

langs gefchiede,om dat het een vreemde vond
was , en te vooren onbekent. Als nu Ztuxh
fag dat zy haar over de nieuwigheit loo ver-

wonderden , en haar aftrok om de konft te

G g 3 oor-
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oordeelen
, die nochtans foo aardig uitgebeelt

was: foo zeide hy tot fijn Difcipd: neemtde
Schildery, Mïtcmi , en brengt hem na huis

,

want zy prijfen ons maar om de vreemdigheic
die daar in is , en de aardigheit der kon ft fien

zy niet eens aan. Hier over was dan Zeuxis
verreden verhoort,

Vorders^ntioehuf toegenaamt wa$So*
$er} is ook,fo men meint diergelijks gebeurt, in

dieftrijd, welke hy tegen de Galasen had:(oo

het u lieden goec dunkt, zal ik de heele Hifto-

rie vertellen. Wanneer hem niet onbekent
was, dat de Grieken fterk > en ook ftoutmoe-
dig waren, hare ongewone menigte fag, en
hare hefrenvah in malkander gellooten wa-
ren,met kopere harnaiïen, vooraan met vier-

entwintig Soldaten , in elke vleugel een Rui-
tery van twintig duifent koppen , vorders dat

in het midden gczeifemde wagens waren ,

die onverfiens een uitval [ouden doen,en eens
foo veel Jok-paerden : als hy dit fag , had hy
quadc moed tot vi&orie, alsofzy onwinbaar
waren, want hy had een klein Leger, en flegt

geoeffent Volk, die fchilden droegen, en
naakt waren. De helft van het Leger waren
wel naakten ; (oo dagte hem beft , by tijds op
goede conditie Vrede te maken. Maar Theo-

dotaty van Bjoodus geboortig, een Heer die ge-
nereus was, en mans genoeg om een Leger te

ordineren , die mocht niet Gen dat de Koning
zoo omftelt was. ^ntiochusd'ie had fefthien

01yphanten in fijn Leger. TheodotM gebood

,

dat men die feer verborgen foude houden, op
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datfe deVyantniet enquam te fïen. Als nu
i met het trompet een telken gegeven was, om
! met malkander hand-gemeen te werden , en
de Ruitery begon te atracqueren , en de Ga -

laten metopene vleugels hare Wapens foudea
laten loopen, foo wilde zy dat men beide

vleugels met de Ruitery 9 elk met vierOly-

pbamenfoude tegemoet komen; en dat men
de andere acht na de Voer-luiden en Wagens
fou (enden. Hierdoor , fcide hy ,

(uilen hare

Paerden bevreeft werden, en op de loop trek-

kende , de Galaten overrompelen. ' Dit heeft

haar wel gelukt , want de Galaten hadden te

vooren nooit geen Olyphanten gefien , (o da t

fy door dit fpe&vikel heel verbaad zyn •gewor-

den; want foo ras fy haar hoorden brullen, en
hare witte tanden fagen blinken, en dat uit fo

zwarten lichaam, met hare vernielende (nuin

zoo tyden zy hol over bo! op de vlucht , (on-

der haar pylen eens uit te fchieten. Het Voet-

volk dat noch eenigfins bleef Haan , wierdea

van de Ruitery vertreden en verplettert : hare

Wagens zijn vernielt, en fy zijn niet fon*

der bloetftorten weder gckcert
,

volgens

het fpreek-woort van Homerus, te we*
ten: DeJVagens zsyn vernielt 3 m hare /i*

thamen leggen alle achter over verflagen*

Als defepeerden dan van de regte weg op hol-

len rakende , wierpen fy de ruyters van haar

af, vervaart fijnde door de Oliphanten. De
gefeide wagens die raafden en fneden alles

midden door dat haar voorquam. Daarquaa-
mender geen weinige om hstls, de oliphanten

Gg 4 ver*
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vervolgden haar, en traden alles onder de
voetj fy frneten niet haar fnuic alles om hoog,
en verbryfelden het met haar tanden. De
meefte dan van de GaUten fijn om hals ge-
raakt of levendig gevangen, en feer wei-
nige zynhctontvlugt. Vorders , de Mam-
donlirs die met ^ntiochns in *z velt waren

,

fongen liederen,andere kroonden deKoning*
en hepen luids-keelsde Korting als overwin-

nar uir. Hy begon , fegt men, te weenen : wy
lijn befchaamt,o foldaten,ons behout is alleen

geweeft in defe feftien wildedieren
$ foo defe

nieuwigheit den vyant niet had verbaad ge-
maakt, hoe fouw het met ons afgcloopen
hebben ? foo dat hy tot een viók>ri ceiken niet

anders heeft laten opregten
, als dathy een

©liphant liet uitbouwen.

Nu is het te confideren of myne ook foo
niet en isgeweed, alshetoorloogsgereed-
fchap van ^ntiochu*. Want al de reft was
tot den oorloog niet bequaam. Want fommi-
ge fien maaropdeoliphanten, en op de on-
meene vervaartheden die vreefeenangft aan
brengen, en defe werden vanalJc geprefen.

Maar daar ik mceft op betrouwde , daar

dogten zy het minfte om. Maar om dateer een
CentAHMs gelchildert is als een vrouw , daar-

om verwonderen fy haar grootelyx als yts on-
gemeens. loo dat de relt van Zenxit te ver-

geefs gemaakt fchecn. Die feker niet tever-

geefs waren. Maar om datjgy lieden niet on-
wetende zytin'defchilderkonft, clkin 'cby-

fonder na dc^konft bekykende , oorde eit een.

7
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ofdat de pyne waart was om op een fchouw-
fpel te toonen.

LUCIANI HARMONIDES.

Harmonides vraagt zyn meefter Timo-
theus , hoe hy beft eere en groote naam
van zyn konfl falkrygen > die hem daar
goede raat toe geeft , *t voelk niet navo£
gende , raakte daar door omhals. Wel
ke voorfigtige raat Lucianus? bj zyn
vrient na volgt.

Fï *Armon\de$de pyper*vraagde zyn Meet-

ter Timotbeut op een tyd , hoe dat hydoor

zyn konfi , beft foude vermaart en aanflenlyk

werdén. En wat hy doen moert om van gc»

Heel Griefden landbekent te werden* Gy hebg

my in andere dingen wel laten onderrigten,te

weten : hoe ik met de fluit fal fpelcn , hoe ik

myn vingers daar op fal letten 9 en de maat lal

houden , hoe ik deeigenfehappen fal weten 3

dïe in Phrygkn verbaart, in Lydien oploopigr
in Ubricum met graviteit , en in lonten met

IkfFeiykheit gefpeelt wert. Dit alles heb ik

van uw myn meefter fijnde geleert. Maar het

vöornaamfte,waarom ik defe kon ft meert ge-

leert heb bly ft nog agter 5
ik fie nog niet hoe

ik daar beft fal vermaart door werden, en in

groote opinie van alle natiën van de waerelt

gpraken ; hoe ik by yder een aanflenlyk fal

eg 5 fijn t
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fijn, en met de vinger, almynloffalnage-

wefen werden. Wanneer ik in *c publyk lal

komen , dat een yder de oogen op my heeft

,

en mymec namen pry ft , feggendeditisdien

ÏÏi&mnnides y dien uitmuntenden pyper, van

wien de werelt waagt
,
gely k als gy in uw tyd

waart Timothee. Want gy trokt eerft uit uw
vaders huis uit Btothn , en waart een pyper

van Tandi&n , gy fongt de vi&orie van dien ra-

lende ^fjox , en door uwe Melodie maakte

gy uw vermaart , daar was doe niet een kint

,

©f fy kenden TimoêUeus van Thrien. Gelyk

suis ook nu , wanneer gy in
?
t publyk komt over

Uraat, foo loopt een yder met alle magma
uw toe , even als de vogelen al fingende en

«juinkelerende na den uil vliegen.En dit heeft

my meeft aangelokt , om een pyper te wer-
den , daarom heb ik daar foo grooten moeite

toe gedaan om te leeren : ik fouw anders defe

Jronft niet aangevaart hebben , wanneer ik

my daar door niet had konnen vermaart ma-
ken. Ik wil foo niet onbekent leven als

Marfyas en Olympus. Want een muficant

die fijn konft niet openbaart, is in geen aan-

flen nog eftime. Leert gy my dan hoe ik my
daar in dragen fal. Dan fal ik uw dubbelt dank
wyten , eensdeels voor het geen gy my ge-

leerthebt, dat het principaalfte is , hoe ik fal

vermaart werden.

Timotheus dan antwoorden hem in vol-

gende termen , gy hebt , fege hy , daar geen
kleine begeerte en verlangen naeenfaakdie
foo ongemeen is, foo gy op de markt gingc op

een



Harmonides. 707

een fheatrum alwaar veelegriekcn vergadert

waren , foo foud gy evenwel lange tyd heb*

ben om over al bekent te fijn. Maar ik lal uw
een andere korte weg wyfen ; vergadert alle

aanfienlyke heeren , en mannen van namen*
welkers woorden kragt en geloofhebben

, op
een plaatfe by elkander * en toont dan uw
konft in \ fpelen , foo fult gy in een minuit des

tydts heel griekenlant door bekent fijn. Want
defe zyn yder een bekent , als ly dan maar (eg-

gen dat gy foo een deftige pyper fijt, foo fa!

het gemeene volk fulx gelooven? want het ge-

meen gepeupel heeft daar weinig verftant af ,

die gaan maar t
?

feil na het feggen van de groe-

ten, want het zyn meeft ambagts luiden, die

met haar handen de kolt foeken. Soo(y fiem

dacdegrootenuwpry fen , durven fy dat niet

tegen fbreken, daarom als fy fulke voorgan-

gers hebben, foo volgen fy als fchapen aster

aan. In de worftel-perken ook daar weet het

gemeene volk de worftelaars niet toe te juic-

hen om te befpotten ; maar als *t oordeel

wert gelaten aan vy foffeven perfoonen, daar

toe ge fielt.

Defen raad heeft Harmonides niet wel in

'cwerk geftelt. Want, tnenfegtalshy eerft

onder het fluiten, in een mufyk-firyd foudc

blafen , dat hy onder het blafèn fig felven de

(Iel uit het lyf blaafde , en doot ter neder viel

,

op die ryd , wanneer het volk eenfeefi ter

eeren Bdcchus maakten.

De voorfigtige zeden van Timotheui
,

fchynen niet alleen gefegt te fijn tegen/^m®-
G g 6- mde$
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mides ol andere pypers , maar ook tegen al die

gene, welk een openbare preuf van haarc

konft en wetenfchappen fullen toonen,en van

tiet algemeen willen geprefen werden. Even
was het met my gelegen , ik fogterom hoe
sk beft vermaart en bekent foude werden. Ik

volgde het voorfigtige exempel vanTimotheus

m i ik fogt wie het meefte gelag onder het

gemeene-beft had , en boven andere de aan-

genaamde cndegeloofwaardigftewas.

Soodanig moet gy ons met de ware reden

fchynen , als een hooft en principaal van de

ganfche deugt, en wet, daar yder een flg na.

reguleren moet. Soo ik u dan het mijne toon-

de 9 en gy die preeft (als die uw foo toe fche-

aen) en ik het oogmerk mijner hope bereikt

liad, door een lot alles verkrijgende; offoo

sk ytmnt boven uw verftoor , fouw ik voor-

zeker dan niet miftaften ? het fou gaan vol-

gens het fpreekwoort, over eenmanhebbtn
w.j het lot geworpen. Even is het met n/iy ge-

gaan, als ik over al mijn veerdigheit in het

©rerentoondë.Wanthet is blykbaar,dat ik een

jdcr in ’t befon der , en ook alle gefamently

k

3in defcigheit te boven ga. Want de Konin-
gen van de LtcedemonUrt trekken voor den
heden hoop maar een lot , maar voor haar

fclven twee. Gy overtreft niet alleen de oude
luiden en de opvoeders, maar in kort den
gebeden hoop. Uw lot is altijc regtveerdig en
cn gelukkig: dat men tegenwoordig geen
kleine moet in ’tlyffpreekt , anders foud dat

voor hetgroot beftaan , moeten fwigten. t)at

srooll



HaRM'ONIDES
trooft my ook niet weinig, dat het mij; ë

nietleer vreemt van het uwe is, die uit de (elf-

de ftad geboortig ben , die gy in private en

publyke faken foo menigmaal geholpen hebt,

Soo het !or nu in mijn oratie 3 ten ergikn uit-

vak , en 7
i getal van de regtvaardige en regt-

oordcelende weinig fy : foo doet gy daar de

keurItem van Minerva toe , en doet gy van u
felven daar by , dat daar «aan ontbreekt , cn
weert gy een corrigeerder van uw vrient: ik

ben daar niet mede te vreden : foo der te voe-
ren veele over my verwondert hebben , en
nu] over al vermaart ben, en mijne oratien

geprefen werden. D&t fijn alle maar yde-

le droomtn , (eg t het fpreekwoort, en feha

-

iumn van woorden. Voor tegenwoordig (a!

de vvaarheit duidclyk verklaart werden. Dis

is een nauwkeurige eind-paai van myn Nagt-
ftadien; daar (al langer geen plaats tot dub*
belfinnigheit gegeven werden, of het geen
maar eenige twyfelinge mogte bybrengen :

dat ualdërmeeft vermaart maakt. Maar men
moet wat beters voorden dag brengen , dat

beter geluk aanbrengt, voor yman: die foo

een ftryd (al aangaan. Wy fchynen, o góden,
na de agtinge en opinie van allen niet on-
waerdig .* en beveiligt die lofdie wy nog van
andere fuüen krygen , of dat wy die hierna
ftoutmoedig nog verder en verder uytbrei-

den. Geen loop plaats is te vreefen , voor die

den grooten Olympus overwonnen heeft.

©g 7 LU*
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LU Cl ANI NERO,
Oftt delvInge van den

I S T H M Ü S.

Of defe tfamenfpraak van Lucianus is

voeet men ?iiet , Neroosfotterni voert be-

fpot in V graven van den Ifthmus , ten

andere voegen het ampt der comedie-fpeel-

ders j en is als een kort begryp van zyn
fcheltneryen.

MENECRATES en MU50NIUS.

Min. LJ It het graven en delven van denlfth-
mns, Mufoni , fchyntdat onlenty-

ran een grieks herse heeft.

Mus. Hy heeft ook wel wat beters in den
fin gehad > want hy heeft die omcingelinge
van Peloponefiis en boven Malea willen tot

gerief der fchippers wegnemen , fijnde een
fcheure voor den ifthmus van twintig fta-

dien.

Men. Dat was voor de koopluiden , zee-

fteden, en die aan de middellantfche zee leg-

gen, fecr goet. Maar feg eens , foo gy de tyd

hebt.

Mus. Goet; het fal haar alle niet onaange-
naam lijn. Nero maakte een weg na stchojen.

Ook aote hy beter te konnenfnaarfpelenals

de Mufen. Hy wilde daarom in de olympife

ipe-
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Spelen fingen. Want dat voor de Pyth'ri ge-

daan wierde, agte hy meer tot hem te behoo-
ren, als tot Jfpolio Evenwel durdehyniei
tegen hem een lied fingen nog met de ci-

ther (pelen, ’c Gebeurde by geval dat hy den
ijlhmits (lende , defedoordelvinge vooreen
groot werk agte , (lellende fig voor de Ko«
ning der ^Achiven

$ en die wel eertyds na
Troyen vertrokken waren: die Eubeavan
B &oti<tge{c\\Q\d<m had ,jfijndeeen waterloop

tuöchen Chalets. Daar na tot Dar'ius 9 die

over den Bofphorus een brugge lei, wanneer

hy tegen de Scythen uit trok. Want de daden

van JSferxes had hy mifTehien te vooren al

overdagr, dat hy de uitrekende in deftige ge~

bouwen is geweed. Voornamelyk dagt hy

de grieken onder een te mengen
#

en die

tegen de uitwoonders vad te maken. Want
de gemoederen der Kondigen fijn draken 9

wanneer fy fu!x hooren.

In het tooneel fong hy gefangen van «Am-
phitrites en Neptunn , jen (ekerniet een feer

groot lied tot eeren van Melictrta en Leun-
tbea> Als fy hem een gouden fpade gegeven*en

heelgrieken-landt bevolen hadden
,
heeft hy

beginnen te graven, (lat met veel gejuig en ge-

fang gefchiede. Als hy de aarde drymaal ge-

raakt hadde, beval hy het felve aan andere »

en trok na Corinthen , meinende grooter

I

werk uitgerigt te hebben als Henulas. Die
in de banden waren, moeden de fteenen weg
doen , en in het (waarde werk werken : maar

de (oldaten groeven de aarde. Als dit delven
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fes ofzeven dagen geduurt had , konn’er een

gerucht # als ofNero hierover berouw had.

I)e jEgyptife Lant-meetersfeiden ook, dat

beide Zeen geen even diepe grond had. Aan
die zyde na Lech^m was het dieper , daar na

vreesden zy wegen JEgin* , want het Eiland

zoo een grooten Zee niet konde uitftaan.

Doch geen Thale$ foude Nero daar van

afgcfchrikt hebben. Maar Nero wierd

door d’optccht van de Wefterhjke Volkeren

daar van afgetrokken. Doch beide Ze'en

hadden gelijken gront. Men feide ook dat

de Romeinfe faken begonden te dalen, dat gy
gi fter uit de Velt«overflegehoorthebt.

Mf.n. Wat vooreen ftemhad iVejradoch?

dat hy foo op de Mnftn 3
Olympiaden en Py-

tkUdën verfot was : want fommige die van

Lemnos quamen , verwonderden fich ?en an-

dere belachten het.

Mus. Het was noch belagchelyk , noch
wonderlijk, ’t Ging foo wat holachtig , doch
niet zwaar ofgemaakt, Hy was in

?
t fpelen

,

en 9
t geen daar toe hoort, feer handig. Als hy

fijn Meefter wilde nabotfen 3 wiert hy belag-

chen , alhoewel met vreefe, Hy was hevig

in het fpelen^ dat het aanficht hem rood

wierde.

Men. Wie waren fijns gelijk ?

Mus. Zy pluimftrijken hem alle, geli/kin

het worftelen : denkt eens op dien Treur-

fpcelder , hoe hy in den iftbmm is omgeko-
men. Daar zyn even groote gaven omtrent

dc Konftcn, foo ymand die wil verteonen,

MEN.
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Men. IkbenTeer onervaren in *tgeen gy
fegc.

Mus- Hoort eens een ongehoorde faak *

die by de Grieken publyk gefchiec is. In

den ifihmns was een Wet dat niemant Treur-

of Biy-fpeelen wilde maken-: maar 't heeft

iVerobelieftindeTreur-fpeeien te overwin-
nen. Hier toe quainender feer veele verga-

deren: EenZee-rooverdan die veel met lijft

ftem vermocht, en hierover vermaart was,
wilde niet eerder uitfeheiden, voor enaleer

hy tien talenten van JVer

9

gewonnen had.

Doch hy wierd daar over ont(leken als over

een uitgelatens : want de roep was, dafer zo
een (trijd foude zijn. De Grieken toejuichen-

de , fend hy een Schrijver aan den Zee-rover $

welke beloofde dat hy hem (oude onderdanig

zyn. Maar hy voortgaande , verhief fijn

fteaij en Jpeelde feer vryelijk : doch Ner&
fond zyn Speelders als tot dat Werk behoo-
rende. Defe braken hem den hals, omtrent
deeerftc eolumne.

Men. Durfte hy het lbo publijk doen ?

Mus, Dit was ook een Spel van een Jon-
geling ,

die fijn Moeder omgebracht had.

Men. Zoo hy in een Treur- fpel een
Speelder dootOaat , fijn keel uitfnijt ,

wat hoeft 'c ons te verwonderen 3 wan-
neer een PjtiJftbe mond , daar dc (tem-
men moeten uicgeblafen werden

, wilt

toefloppen, of dat ^poilo milTchien geen
item- (oude hebben? alhoewel Pythiusfelfs

km onder Oreftasendltmaws wilde reke-

nen.
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nen, welke, ’t geen de moeders gedoot
hebben groocelyks prefereer fy dat toe wraak
van de vaders bragten.

Mus. Als hy metfeggen konde waarom hy
hem gewroken had , meinde hy van God ver-

fmaat te hjn: daar hy milder dingen gehoon
had, dan de waarheit vereiïte. Wat fchip

komt daar aan ? fchynt het wat goets te bren-
gen i fy zyn alle gekroont

,
als een heel

choor die yts goets willen bootfehappen. Op
de vóórhellen (laat hy de hand

,
gebiedende

ons goets moets te zyn en te verblyden: en
my dunkt dat hy roept , dat Nero doot is.

Men. Hoe meer hy nadert , hoe meer
men het geroep kan hooren.

Mus. Wel aan góden.

Men. Laat ons niet roemen. Want wy
moeten op de dooden niet fchimpen.

Einde des eerflen deels,

R
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